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คํานํา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการ ในระยะที่ 2
(พ.ศ.2553 - 2556) สําหรับประเทศไทย (Thailand National Strategy and Action Plan for the
Mangroves for the Future, Phase II (2010:2013) เปนการดําเนินงานโดยความรวมมือของภาคี
หุน สวนหลายภาคสวนในการระดมความคิดเห็ นและการสรุปผลการดํา เนิน งานในระยะที่ 1 (พ.ศ.
2550:2552) ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ไดรับความชวยเหลือในการจัดทําแผนการจัดการปา
ชายเลนเพื่อความมั่นคงแหงชาติและความยั่งยืนของระบบนิเวศชายฝง อันเปนสวนหนึ่งของการสราง
ระบบเตือนภัยทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพโดยใชพื้นที่ปาชายเลนในการเปนแนวกันชน
เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการ MFF เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
และแผนปฎิบัติการเพื่อรองรับการดําเนินงานในระยะที่ 2 ซึ่งใหความสําคัญกับการสงเสริมการจัดการ
ความรูใหกับชุมชนทองถิ่น รวมตลอดจนการสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนในการจัดการระบบ
นิ เ วศป า ชายฝ ง บนพื้ น ฐานของการบริ ห ารจั ด การที่ ดี และมุ ง ส ง เสริ ม บทบาทของผู ห ญิ ง และภาคี
เครือขายในทองถิ่นในการสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยาง
ยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของชีวิตและชวยขจัดความยากจนของคนในชนบท
หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานแผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการเพื่อการดําเนินงานของโครงการ
ป า ชายเลนเพื่ อ อนาคตฉบั บ นี้ จะก อ ให เ กิ ด ประโยน ต อ ภาคี เ ครื อ ข า ยและผู ส นใจและเป น ไปตาม
เจตนารมณของการดําเนินโครงการตอไป
คณะผูจัดทํา
พฤษภาคม 2554
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
1. บทนํา
โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต (Mangrove for the Future: MFF) เปนโครงการความ
รวมมือจากหลายภาคสวนที่เกิดขึ้นเพื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตความเปนอยูที่
ดีของชุมชนชายฝง โดยการดําเนินงานโครงการนั้นมี 2 ระดับคือ ระดับภูมิภาคที่มีประเทศสมาชิกใน
ระยะที่ 1 จํานวนหลายประเทศ คือ ประเทศมัลดีฟฟ อินโดนีเชีย อินเดีย ศรีลังกา เชเซลล และ
ประเทศไทย และประเทศสมาชิกใหมอีกสองประเทศที่เขารวมในระยะที่ 2 คือ ประเทศเวียดนามและ
ปากี สถาน โดยอยูภายใต การกํ ากับการของคณะกรรมการระดั บ ภูมิภาคที่ เปนตั วแทนจากแต ล ะ
ประเทศและองคกรภาคีคือ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations: FAO), สํานักงานโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme: UNEP) องคการแครนานาชาติ (CARE) องคการพื้นที่
ชุมน้ํานานาชาติ (Wetlands International: WI) โดยมีองคกรหลักในการประสานงานคือองคการ
ระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษทรัพยากร (International Union for Conservation of Nature: IUCN)
และ สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) โดยไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
(Norwegian Agency for Development Cooperation:NORAD) และองคการความรวมมือระหวาง
ประเทศแหงสวีเดน (Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA)
การดําเนินงานในระดับประเทศนั้น อยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการประสานความ
รวมมือระดับชาติ โดยในประเทศไทยอยูภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมี
คณะกรรมการ 26 ทาน ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะและชายฝงเปนประธาน อนึ่ง ในชวงการ
ดําเนินงานสามปแรกนั้น (พ.ศ.2550 - 2552) ทางโครงการไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อคัดเลือก
โครงการ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ (National Strategy and Action Plan: NSAP)
โดยการดําเนินงานไดใหการสนับสนุนโครงการใน 2 รูปแบบคือ โครงการขนาดเล็กและโครงการขนาด
ใหญ โดยโครงการขนาดเล็กหรือที่รูจักภายใตชื่อโครงการกองทุนขนาดเล็กโครงการปาชายเลนเพื่อ
อนาคต (Mangroves For the Future Small Grants Facility: MFF SGF) นั้น มี UNDP สํานักงาน
ประเทศไทยเปนผูบริหารจัดการโครงการ และในป 2551 ไดมีการคัดเลือกโครงการขนาดเล็กทั้งสิ้น
15 โครงการ และโครงการขนาดใหญ (Large Grant Facility: LGF) อีก 3 โครงการ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จไดดีในระดับที่นาพอใจ
อนึ่ง โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตไดดําเนินการเขาสูระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) จึงมี
ความจําเปนที่ภาคีเครือขายทั้งในระดับนโยบาย ภาคการปฎิบัติการ รวมทั้งองคกรสนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานจะได ม าร ว มสรุ ป บทเรี ย นที่ เ ป น ผลจากการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา รวมทั้ ง วิ เ คราะห
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สถานการณของการดําเนินงาน เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดแผนยุทธศาสตรระดับชาติใหมีความ
สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสังคมตอไป

2. เปาหมายที่พึงประสงค
การดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรของโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการ
สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) นั้น มีเจตนารมณในการ
ผลักดันใหเกิดความพยายามและความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งในระดับนโยบายของรัฐและภาคี
สนับสนุนตางๆ รวมทั้งบทบาทของทองถิ่นในการปกปองรักษาปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงใน
ลักษณะของการบูรณาการการทํางาน ภายใตการมีสวนรวมและมีธรรมาภิบาล

3. แผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการ ในระยะที่ 2
(พ.ศ.2553 - 2556) สําหรับประเทศไทย
3.1 ปณิธาน
ประเทศไทย ตองดําเนินความพยายามอยางแข็งขันในการบูรณาการความรวมมือของทุก
ภาคสวน เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝงที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
บนพื้ น ฐานของการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น คงของชุ ม ชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน
3.2 วิสัยทัศน
ประเทศไทยมีธรรมาภิบาลการจัดการนิเวศชายฝงเพื่อความยั่งยืนมั่นคงของชุมชนและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3.3 พันธกิจ
เสริมสรางความเข็มแข็งของทุกภาคสวนและเปนกลไกประสานขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดปฎิบัติและการเรียนสูการพัฒนานโยบายและธรรมาภิบาลการจัดการระบบนิเวศชายฝง
อยางยั่งยืน
3.4 เปาประสงค
1) เพื่อใหเกิดการดําเนินงานในดานการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝงใหเกิดความสมดุลและเอื้อตอการคุมครองระบบนิเวศทางชายฝง และมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecological Approach)
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2)
เพื่อบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายในระดับตางๆ เพื่อปกปอง คุมครอง
ทรัพยากรปาชายเลน รวมทั้งการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝง
เพื่อสรางความมั่นคงของชีวิตและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น
3) เปนการเตรียมความพรอมและศักยภาพของชุมชนเพื่อปรับตัวกับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่อาจกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนทองถิ่น
รวมทั้งลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งทรัพยากรชายฝงจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
ภายใตการจัดการบนพื้นฐานของปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งตนเองได
4) สงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนและภาคีเครือขายทุกระดับ รวมทั้งกลุมผูหญิง เยาวชน
และผูเสียโอกาสในสังคม ในการเขาถึงสิทธิ/บทบาทและโอกาสแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งความรวมมือ
เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบท
ทางสั ง คมและมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี เป น ธรรม บนพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
3.5 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร
3.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
1) พื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับการปลูกฟนฟูภายใตการสนับสนุนของโครงการ
2) ความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง (ชนิดพันธุ/ระบบ
นิเวศ)
3) ดัชนีบงชี้คุณภาพภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ
ชายฝง
4) จํานวนภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมกับแผนงานของโครงการ
5) จํานวนชุมชนทองถิ่นที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปน
ผลมาจากการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ชายฝงอยางยั่งยืน
3.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
1) กลไกการบริหารจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงแบบบูรณาการในระดับ
นโยบายที่เชื่อมโยงถึงการจัดการเชิงพื้นที่ (Area Approach)
2) ความรวมมือของภาคีความรวมมือของภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคประชาสังคมในการมีสวนรวมกับโครงการ และเกิดความ
ยั่งยืนของการจัดการในระยะยาว รวมตลอดจนการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรทองถิ่น
3) เกิดชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและองคความรูดานการศึกษาวิจัย การ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีเครือขาย
เพื่อการจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน
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4) เกิดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง
แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับและชวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในการเขาถึงการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม
3.6 แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556)
3.6.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมกระบวนการเขาถึงความรูเพื่อเพิ่มคุณคาของปาชายเลน
และระบบนิเวศชายฝง
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 1.1 การพัฒนานโยบายแหงชาติดานปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง
แบบบูรณาการ และคํานึงถึงแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่ (Area:based Management) โดยการ
ผลั ก ดั น ให มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ ของหน ว ยงานในระดั บ ต า งๆ เพื่ อ ร ว มกั น จั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร/นโยบายดานการปาชายเลนของประเทศที่มีความครอบคลุมทั้งในมิติการสงวน/คุมครอง
การอนุรักษ/ฟนฟู การใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ/สังคม รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหาร
จัดการที่ดี และสามารถนํานโยบายไปแปลงสูแผนยุทธศาสตรระดับทองถิ่นได
แผนปฎิบัติการที่ 1.2 การเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวม รวมทั้งการใช
ประโยชน จ ากงานวิ จั ย เพื่ อ การแก ไ ขป ญ หา โดยส ง เสริ ม การวิ จั ย แบบสหวิ ท ยาการ และมี ก าร
ผสมผสานงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต และงานวิจัยเชิงพัฒนา/สรางนวัตกรรมเพื่อการจัดการปา
ชายเลน และตองสงเสริมการนํางานวิจัยไปใชงานหรือการนํารองในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ใหมีการบูรณา
การความรูทั้งทางดานวิทยาศาสตรและความรูดานสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนปฎิบัติการที่ 1.3 สงเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการจัดการปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝง โดยใหความสําคัญกับการใชงานเวทีสาธารณะเพื่อสงเสริมความรู และการสรางภาคี
เครือขายในการเขาถึงความรูอยางมีคุณภาพ
แผนปฎิบัติการที่ 1.4 สรางพื้นที่เรียนรูเพื่อสงเสริมการนําความรูไปตอยอดหรือขยายผล
โดยการพั ฒ นาความสามารถของชุ ม ชนในการสร า งพื้ น ที่ เ รี ย นรู เ พื่ อ การปฎิ บั ติ จ ริ ง และสามารถ
ถายทอดความรู/ทักษะประสบการณที่เกิดขึ้นใหกับผูสนใจไดนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริทบของ
แตละพื้นที่
แผนปฎิ บั ติ ก ารที่ 1.5 ส ง เสริ ม ความรว มมื อ ด า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน เชน การจายคาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยาง
เปนรูปธรรม (Payment for Ecosystem Service:PES) รวมถึงศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง
กองทุนชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน เพื่อใหชุมชนมีการเขาถึงแหลงทุนสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมในการจัดการปาชายเลนโดยชุมชนเอง และเปนการสรางศักยภาพของปาชายเลนใน
การตอยอดจนการสรางแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมเพื่อการอนุรักษปาชายเลน
แผนปฎิบัติการที่ 1.6 การจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ใหเขาถึงประชาชน ชุมชน
ทองถิ่น และองคกรภาคประชาสังคมอยางกวางขวาง โดยเนนการพัฒนาสื่อที่สามารถถายทอดให
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กลุมเปาหมายที่แตกตางกันมีความสนใจและสามารถความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเขาถึง
สื่อเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู (Learning Process) อันเปนการเสริมคุณคาของการถายทอดองค
ความรูใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3.6.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู
และเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนและชายฝงอยางสมดุล เปนธรรมและ
ยั่งยืน ภายใตหลักการการจัดการจากภูเขาสูทะเล (Reef to Ridge approach) และการจัดการ
ทรัพยากรโดยใชฐานระบบนิเวศ
กลยุทธที่ 2.1 การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลนและ
ระบบนิเวศชายฝงแบบมีสวนรวม
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.1 อบรมและเพิ่มศักยภาพองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงเนน
การจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งการ
ประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน โดยเฉพาะผูนํา
ชุมชน/ผูนําทองถิ่น ตองมีพื้นฐานทางความรู/ความเขาใจในการจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศ
ชายฝง เพื่อใหสามารถถายทอดองคความรูและมีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดแผนยุทธศาสตรใน
ทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.2 สรางเครือขายอาสาสมัครเพื่อการจัดการปาชายเลนโดยฐานชุมชน เปนการ
ขยายผลเครือขายชุมชนในรูปแบบของราษฎรจิตอาสาในการดําเนินงานดานการจัดการ/อนุรักษปา
ชายเลน พรอมทั้งเปนกลุมเครือขายในทองถิ่น และผลักดันใหมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
ชุมชนที่มีการริเริ่มกิจกรรมดานการอนุรักษ
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.3 พัฒนาชุมชนแหงการปฏิบัติจริง (CoP’s) เพื่อเปนตนแบบขยายผลสูชุมชน
อื่นๆ เปนการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน สมาชิกในชุ มชน กลุมสตรี กลุมเยาวชน ศาสนสถาน
สถานที่ราชการในทองถิ่น เพื่อใหมีการสวนรวมในการจัดทําแผนปฎิบัติการชุมชนเพื่อการจัดการปา
ชายเลนและระบบนิเวศชายฝง พรอมทั้งพัฒนาความรวมมือใหเกิดเปนแผนประจําป จนสงผลดีตอ
ระบบนิเวศในทองถิ่น และสามารถใชเปนพื้นที่ตนแบบสําหรับการถายทอดองคความรูใหกับผูสนใจได
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.4 ผลักดันองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหรือนําแผนยุทธศาสตรทองถิ่น
เพื่ อการจั ดการปาชายเลน/ระบบนิเวศชายฝงไปใช อยางเปนรูปธรรม โดยมุ งเนนการใหเ กิดการ
วิ เ คราะห ป ญ หา สํ า รวจความต อ งการ ประเมิ น ศั ก ยภาพชุ ม ชน รวมทั้ ง การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาที่
สอดคลองกับความสามารถของทองถิ่นในการบริหารจัดการแบบพึ่งตนเอง ทั้งนี้ ตองอยูบนพื้นฐาน
ของการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.5 ผลักดันใหมีการจัดทําแผนความรวมมือดานการจัดการปาชายเลนระดับ
ชุมชน (แผนชุมชนพึ่งตนเอง) โดยมุงทําความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐและทองถิ่นในการจัดทํา
แผนปฎิบัติการชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่อยูบนขีดความสามารถของชุมชนเอง
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แผนปฎิบัติการที่ 2.1.6 การสรางวิทยากรกระบวนการชุมชนเพื่อการอนุรักษปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝง เปนการสงเสริมศักยภาพของชุมชนที่มีความสนใจในการเปนวิทยากรกระบวนการใน
งานพัฒนาทอ งถิ่นด านการอนุรักษ โดยมุ งพั ฒนาศักยภาพในการด า นการจัด การความรู การใช
เครื่องมือเพื่อการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน การไกลเกลี่ยขอพิพาทระดับชุมชน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ การวิจัยทองถิ่น เปนตน
กลยุทธที่ 2.2 การอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนและชายฝง
และความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.1 การคุมครองระบบนิเวศชายฝงแบบบูรณาการ เปนการคุมครองแหลง
ทรัพยากร/ระบบนิเวศที่มีคุณคา/หายาก/ใกลสูญพันธุ โดยการใชมาตรการทั้งทางกฎหมาย ระเบียบ
การประกาศเขตพื้นที่ หรือการเฝาระวังโดยชุมชน เพื่อใหเปนแหลงระบบนิเวศที่สําคัญและคุมครอง
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.2 การฟนฟูระบบนิเวศชายฝงอยางมีสวนรวม เปนการดําเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศชายฝง ทั้งโดยการปลูกปาชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม การอนุรักษ
แหลงระบบนิเวศและ/หรือทรัพยากรชายฝงที่สําคัญ การวางปะการังเทียม และใหมีการบริหารจัดการ
ที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.3 การติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศปาชายเลนโดยชุมชนอยางมีสวนรวม
เปนการจั ดทําดั ชนีชี้ วัดความยั่ งยืนของระบบนิเวศในทองถิ่น พรอมทั้ งใหชุ มชนมีบทบาทในการ
สํารวจ/วิเคราะห/ประเมินสถานภาพของทรัพยากร อันเปนการบงชี้คุณคาและสถานภาพของระบบ
นิเวศในทองถิ่นโดยใหชุมชนมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.4 การสงเสริมบทบาทผูหญิง เยาวชน และผูเสียโอกาสทางสังคม รวมทั้งและ
องคกรชุมชนในการเขาถึงการอนุรักษและใชประโยชนจากปาชายเลนอยางยั่งยืน โดยใชกลยุทธใน
การจัดตั้งกลุมสตรี/เยาวชนในการอนุรักษปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง รวมตลอดจนการจัดตั้ง
กลุมอาชีพตางๆ ที่สอดคลองกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ทั้งนี้ ใหดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายผูหญิง/เยาวชนและผูเสียโอกาสในสังคมไปพรอมๆ กัน
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.5 สงเสริมความสามารถของชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรเพื่อระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคารบอนต่ํา โดยการ
เสริมสรางและพัฒนาทักษะความชํานาญของชุมชนทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครัวเรือน/กลุมผูสนใจและ
ชุมชนเพื่อใหมีความรูความทักษะในการผลิตทั้งดานการเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งการ
บริการดานการทองเที่ยวทางทะเลและชายฝงที่ไมรบกวนระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมทั้งการใช
พลังงานต่ําเพื่อลดภาวะโลกรอน
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3.6.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการที่ดี
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 3.1 การจัดการทําฐานขอมูลปาชายเลนความหลากหลายทางชีวภาพ
และองคกรชุมชน โดยมุงเนนการรวบรวม วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจไดของหนว ยงานตางๆ
รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่ผานมา เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนและตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองและสอดคลองกับสถานการณ
แผนปฎิบัติการที่ 3.2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองคกรการบริหารจัดการปา
ชายเลน โดยใชแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคกร ทั้งนี้ตองใหความสําคัญ
กับการสงเสริมและแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและระหวางประเทศ ภายใตความ
รวมมือดานการจัดการปาชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนปฎิบัติการที่ 3.3 พัฒนากลไกการบูรณาการแผนปฎิบัติการการจัดการปาชายเลน
อยางยั่งยืน โดยใชความรวมมือของหนวยงาน/องคกรรับผิดชอบและองคกรสนับสนุนทั้งภาครัฐ ทั้ง
ส ว นกลางและระดั บ ภู มิ ภ าค (จั ง หวั ด ) ภาคองค ก รเอกชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวมทั้ ง
สถาบันการศึกษา ในการสื่อสารแผนปฎิบัติการใหเกิดความเขาใจรวมกัน และพรอมในการผลักดัน
แผนสูการปฎิบัติในระดับพื้นที่
แผนปฎิบัติการที่ 3.4 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในลักษณะที่สะทอนถึงผลผลิต (Output) ผลได (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
แผนปฎิบัติการที่ 3.5 การพัฒนาเครื่องมือและกลไลการบริหารจัดการระบบนิเวศปาชาย
เลนอยางยั่งยืน เชน
การนํ า เครื่องมื อการประเมินสิ่งแวดล อมระดับ ยุท ธศาสตร (Strategic
Environmental Assessment: SEA) มาใชในการวางแผนระดับพื้นที่ โดยมุงใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย แผนงาน และโครงการ หรือการนําเครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessmen: EIA) มาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนา
3.7 โครงการที่สําคัญ (Flagship Projects) เพื่อรองรับยุทธศาสตรการดําเนินงานของโครงการ
MFF ในระยะที่ 2
3.7.1 กลุมโครงการที่ทางโครงการ MFF ตองสนับสนุนในระยะเรงดวนและมี
ความสําคัญสูง
1) โครงการเสริมสรางขีดความสามารถชุมชนชายฝงเพื่อปรับตัวกับความเสี่ยงดานสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ (การสรางกลไกการปรับตัวของชุมชน/การสรางความมั่นคงทางอาหาร)
2) โครงการบูรณาการความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศปากแมน้ําและ
ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีคุณคา (การคุมครองระบบนิเวศเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ)
3) โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดสถานภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของในพื้นที่ปา
ชายเลนและระบบนิเวศชายฝง (การจัดทําดัชนีชี้วัดอยางงายโดยชุมชนมีสวนรวม)
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4) โครงการสงเสริมศักยภาพองคกรชุมชนและภาคีเครือขายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ทองถิ่นเพื่อการจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงแบบมีสวนรวม (การพัฒนากลไกดานแผน
ยุทธศาสตรในระดับทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
5) โครงการสงเสริมการวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปาชายเลน
และระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน (การวิจัยโดยใชปญหาในชุมชนเปนประเด็นวิจัย)
6) โครงการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูดานปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงสําหรับ
สถานศึกษาในทองถิ่น (หลักสูตรทองถิ่น)
7) โครงการการจัดการทรัพยากรโดยอาศัยหลักการจากภูเขาสูทะเล (Reef to Ridge)
3.7.2 กลุมโครงการที่ทางโครงการ MFF ตองสนับสนุนในระยะยาว/ตอเนื่อง
1) โครงการสํารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝงโดยฐานชุมชน (การสงเสริม
บาทของชุมชนในการเขาถึงคุณคาของระบบนิเวศชายฝง)
2)
โครงการพัฒนากลไกการเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ (การยกระดับการใชทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจดวยภูมิปญญา
ทองถิ่น)
3) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนและภาคีเครือขายในไกลเกลี่ยขอ
พิพาทดานทรัพยากรชายฝงและปาชายเลน (กลไกการแกไขความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ)
4) โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนชุมชนแหงการปฏิบัติจริง (CoP’s) ดานการ
จัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง (การสรางศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง)
5) โครงการสงเสริมบทบาทของผูหญิง เยาวชน และผูเสียโอกาสในสังคมเพื่อการเขาถึง
สิทธิในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศชายฝงเพื่อความมั่นคงของวิถีชีวิต
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ (สงเสริมบทบาทชาย:หญิงและผูเสียโอกาสดานทรัพยากรธรรมชาติ)

4. การนําแผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต ระยะที่ 2 สูการปฎิบัติ
4.1 สื่อสารแผนยุทธศาสตรโครงการ MFF ระยะที่ 2 ใหไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประสานความรวมมือระดับชาติดานนิเวศปาชายเลนเพื่ออนาคต (National Coordinating
Body: NCB)
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร MFF ระยะที่ 2 ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่
เกี่ยวของกับกลไกหลายระดับ ซึ่งตองอาศัยการบูรณาการที่มีความเชื่อมโยงและสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนการประสานแผนระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับนโยบาย
ของประเทศ รวมทั้งบทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ตองบูรณาการความรวมมือของ
ภาคีตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติสอดคลองกับนโยบายของรัฐ และความตองการของ
ชุมชน รวมทั้งอยูบนพื้นฐานของการใช/บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการอนุรักษวิทยา
โดยตองนําเสนอรางแผนยุทธศาสตรให NCB พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบทิศทางใน
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การแปลงนโยบายไปสูการปฎิบัติ และการจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับการดําเนินงานในอนาคต
พรอมทั้งตองสื่อสารแผนยุทธศาสตรใหเปนที่รับรูของภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน
ระดับนโยบายและการปฎิบัติการ
4.2 จัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการ
ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ ยุ ท ธศาสตร จํ า เป น ที่ ต อ งจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
แผนงาน/โครงการ เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณเปนไปตามความจําเปนเรงดวน โดยมีกรอบ
แนวทางในการจั ด ลํ าดั บ ความสําคัญคื อ ตองเปนแผนปฎิ บั ติ การที่ ต อบสนองตอเจตนารมณข อง
โครงการ MFF ที่มุงเนนการเสริมสรางความรูทั้งดานนโยบาย/แผนการตัดสินใจ รวมทั้งการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน รวมตลอดจนพิจารณาถึงปญหาที่มีความ
วิกฤติในระดับพื้นที่ดวย
4.3 การจัดองคกรการบริหารงานโครงการ MFF
ภารกิจของการบริหารจัดการโครงการ MFF ประเทศไทย เปนความรวมมือของหลายภาค
สวนในการสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งการบูรณาการความรวมมือทั้งในระดับนโยบาย ความ
รวมมือระหวางประเทศ การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน การประสานหนวยงานในพื้นที่
ซึ่งใชกลไกประสานงานระดับชาติ (National Coordinating Body: NCB) และกลไกของคณะกรรมการ
ระดับภูมิภาค (Regional Steering Committee: RSC) รวมทั้งบทบาทของอธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง และภาคีรวมพัฒนาอื่นๆ อีกหลายหนวยงาน
4.4 การประสานความรวมมือกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ควรมีลักษณะเปนแผนการบูรณาการ
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรตางๆ ได ฉะนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือ NCB ควร
ประสานแผนรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหแผนแผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ
MFF เปนกรอบทิศทางในการผสมผสานความรวมมือในการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในระดับ
กระทรวง/จังหวัดและทองถิ่น
4.5 การประสานงานดานงบประมาณสนับสนุนโครงการ MFF
แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ตองสามารถเขาถึงงบประมาณของ
โครงการ ไดโดยการยื่นขอเสนอโครงการ (Project Proposal) ผาน UNDP (สําหรับโครงการขนาด
เล็ก) เพื่อเสนอให NCB พิจารณาใหความเห็นชอบกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน สําหรับประเภท
โครงการขนาดใหญนั้น ผูขอรับการสนับสนุนตองเขียนขอเสนอโครงการผานทาง NCB เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอตอ RSC เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกับโครงการ ทั้งนี้การเขียนขอเสนอ
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โครงการ ตองอยูในกรอบของการพิจารณาของคณะกรรมการชุดตางๆ หรือตามเงื่อนไขที่กําหนดของ
โครงการ MFF
4.6 การสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและกลไกการบริหารจัดการที่ดี
แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ควรมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการตางๆ อยางเปนระบบ ตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่งแผนและการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตามแผน การมีสวนรวมเปนกลไกสําคัญในการสรางการยอมรับในแนวทางปฏิบัติตางๆ ซึ่งควร
ยึดตามหลักพื้นที่:หนาที่:การมีสวนรวม (Area:Function:Participation: AFP) โดยที่หนวยงานตางๆ
สามารถดํ า เนิ น บทบาทภารกิ จ สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ภายใต ก ารมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น
นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหกลุมองคกรตางๆ ในสังคมเขามามีสวนในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
วิเคราะหวางแผน และตัดสินใจในการดําเนินงานดานตางๆ โดยไมทําใหเกิดขอโตแยงของสังคม
4.7 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ MFF แบงออกเปน 3 ชวงคือ ชวงแรก คือ การติดตาม
และประเมินผลกอนการดําเนินงาน (Before Action Review: BAR) ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของ
กลไกการบริ ห ารจั ด การโครงการ รวมทั้ งข อ มูล และสารสนเทศที่ จํา เป น สํ า หรั บ การวางแผนการ
ดําเนินงาน สําหรับชวงที่สองนั้น เปนการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงาน (During
Action Review: DAR) ซึ่งเปนกระบวนการของผูที่มีความรู ประสบการณ ความชํานาญเฉพาะในการ
ใหคําแนะนําตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และชวงที่สุดทาย คือการติดตามประเมินผลเมื่อการ
ดําเนินงานแลวเสร็จ (After Action Review: AAR) เปนการประเมินผลความสําเร็จ/บทเรียนของการ
ดํ า เนิ น งานขั้ น สุ ด ท า ย โดยควรมุ ง เน น รู ป แบบการประเมิ น โดยผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งร ว มกั น ในการ
ประเมินผลและกําหนดเกณฑการประเมิน ซึ่งถือเปนการเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
มีสวนรวมในการดําเนินงานดวย
4.8 การทบทวนและปรับปรุง
การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF กอใหเกิด
ผลดีทั้งตัวแผนที่ไดรับการทบทวนและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาคี
ตางๆ ที่เกี่ยวของมีความเขาใจที่ตรงกันและมีสวนรวมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร/แผนปฎิบัติการ
ทั้งนี้ เพื่อใหแผนที่กําหนดขึ้นนั้นตรงกับความตองการของทุกภาคสวน และบรรลุตามวัตถุประสงค
หลักของแผนงาน/โครงการ
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา

ปา

ชายเลนและระบบนิเวศชายฝง เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในดานการเปน
แหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน และเปนแหลงอาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย ในอดีต
ที่ ผา นมาประเทศไทยมี พื้น ที่ป า ชายเลนกระจัด กระจายไปตามพื้น ที่ จั ง หวั ด
ชายฝงทะเล ที่เอื้อตอการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําของชุมชนชายฝงมาโดยตลอดนอกจากนั้น
ปาชายเลนยังมีบทบาทในการปองกันการกัดเซาะชายฝง รวมทั้งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดูดซับของ
เสียที่ระบายมาจากชุมชนและกิจกรรมตางๆ ของเมือง แตเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนากิจกรรมการใชประโยชนพื้นที่ ทําใหมีการบุกรุกทําลายปาชายเลนในหลายพื้นที่เปนจํานวนมาก
ผลพวงของการทําลายปาชายเลน สงผลตอความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝงอยางเห็นไดชัด
โดยเฉพาะปญหาการลดลงของปริมาณสัตวน้ํา ปญหาการกัดเซาะและพังทลายของพื้นที่ชายฝงทะเล
รวมทั้งปากแมน้ํา ประเด็นเหลานี้ลวนมีสาเหตุหลักหรือสาเหตุรวมมาจากการทําลายระบบปาชายเลน
ทั้งสิ้น
ความสําคัญของปาชายเลน นอกเหนือจากการเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางระบบนิเวศโดยตรงแลว
ยังมีคุณคาในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาชายเลนในอดีต ปจจุบันไดเปลี่ยน
สภาพเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนหรือผานการใชประโยชนมาแลว โดยเฉพาะการใชพื้นที่ปาชายเลน
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งเมื่อมีการนําพื้นที่มาพัฒนา ยอมสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสั ง คม แต ใ นขณะเดี ย วกั น กิ จ กรรมการพั ฒ นาเหล า นั้ น หากขาดการวางแผนและจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ ก็สงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ดังนั้น ประเทศไทย จึงควรมีการกําหนดนโยบายและแผนการจัดการปาชายเลนและทรัพยากร
ชายฝงอยางบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคีเครือขายในระดับทองถิ่น ที่
จะต อ งมี ค วามร ว มมื อ อย า งจริ ง ในการปกป อ งรั ก ษาทรั พ ยากรป า ชายเลนให มี ศั ก ยภาพในการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ทั้งนี้ แนวทางสําคัญของการบริหารจัดการปาชายเลนใหยั่งยืนไดนั้น ตองอาศัย
การพัฒนาและขยายผลองคกรความรูดานการอนุรักษปาชายเลนใหกับประชาชนและชุมชนทองถิ่นได
เห็นคุณคาและมีสวนผลักดันในการจัดทําแผนปฎิบัติการในระดับพื้นที่/ชุมชนใหเกิดผลในทางปฎิบัติ
ตอไป
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1.2 การริเริ่มโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต
โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต (Mangrove for the Future: MFF) เปนโครงการความ
รวมมือจากหลายภาคสวนที่เกิดขึ้นเพื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตความเปนอยูที่
ดีของชุมชนชายฝง โดยการดําเนินงานโครงการนั้นมี 2 ระดับคือ ระดับภูมิภาคที่มีประเทศสมาชิกใน
ระยะที่ 1 จํานวนหลายประเทศ คือ ประเทศมัลดีฟฟ อินโดนีเชีย อินเดีย ศรีลังกา เชเซลล และ
ประเทศไทย และประเทศสมาชิกใหมอีกสองประเทศที่เขารวมในระยะที่ 2 คือ ประเทศเวียดนามและ
ปากี สถาน โดยอยูภายใต การกํ ากับการของคณะกรรมการระดั บ ภูมิภาคที่ เปนตั วแทนจากแต ล ะ
ประเทศและองคกรภาคีคือ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations:FAO), สํานักงานโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme: UNEP) องคการแครนานาชาติ (CARE) WI โดยมี
องคกรหลักในการประสานงานคือองคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษทรัพยากร (International
Union for Conservation of Nature: IUCN) และ สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme: UNDP) โดยไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
จากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา (Norwegian
Agency
for
Development
Cooperation:NORAD) และองคการความรวมมือระหวางประเทศแหงสวีเดน (Swedish International
Development Cooperation Agency: SIDA)
การดําเนินงานในระดับประเทศนั้น อยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการประสานความ
รวมมือระดับชาติ โดยในประเทศไทยอยูภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมี
คณะกรรมการ 26 ทาน1 ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะและชายฝงเปนประธาน อนึ่ง ในชวงการ
ดําเนินงานสามปแรกนั้น (พ.ศ.2550:2552) ทางโครงการไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อคัดเลือก
โครงการ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ (National Strategy and Action Plan: NSAP)
โดยการดําเนินงานไดใหการสนับสนุนโครงการใน 2 รูปแบบคือ โครงการขนาดเล็กและโครงการขนาด
ใหญ โดยโครงการขนาดเล็กหรือที่รูจักภายใตชื่อโครงการกองทุนขนาดเล็กโครงการปาชายเลนเพื่อ
อนาคต (Mangroves For the Future Small Grants Fund, MFF SGF) นั้น มี UNDP สํานักงาน
ประเทศไทยเปนผูบริหารจัดการโครงการ และในป 2551 ไดมีการคัดเลือกโครงการขนาดเล็กทั้งสิ้น
15 โครงการ และโครงการขนาดใหญอีก 3 โครงการ ซึ่งผลการดําเนินงานของโครงการประสบ
ความสําเร็จไดดีในระดับที่นาพอใจ

1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ NCB
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2JtZmZ8Z
3g6NzE0M2ZhMGE1Zjk3MmYxOA
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ภาพที่ 1:1 แผนที่แสดงพื้นที่การดําเนินงานของโครงการ MFF ในระยะที่ 1 (2550 -2552)

อนึ่ง โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตไดดําเนินการเขาสูระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) จึงมี
ความจําเปนที่ภาคีเครือขายทั้งในระดับนโยบาย ภาคการปฎิบัติการ รวมทั้งองคกรสนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานจะได ม าร ว มสรุ ป บทเรี ย นที่ เ ป น ผลจากการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา รวมทั้ ง วิ เ คราะห
สถานการณของการดําเนินงาน เพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดแผนยุทธศาสตรระดับชาติใหมีความ
สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสังคมตอไป
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1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษา ทบทวนผลการดําเนินงานของโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตในชวงการดําเนินงานสาม
ปแรก (พ.ศ.2550:2552) รวมทั้งวิเคราะหบทเรียนของความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ
2) เพื่อรางแผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการสําหรับเปน
แนวทางในการดําเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556)
3) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการบูรณาการความรวมมือเพื่อ
การจัดการปาชายเลนของประเทศอยางยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

1.4 กรอบการดําเนินงาน
การดําเนินงานเพื่อรางแผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการ
สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) มีกรอบและขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ (ภาพที่ 1:2)
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ทบทวนนโยบายและแผนการจัดการปาชายเลนเพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
วิเคราะหแรงกดดัน/
ปจจัยแวดลอม

โครงการที่ไดรับการสนับสนุน
(โครงการขนาดเล็ก)
บทเรียนที่ดีที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ทบทวน/วิเคราะหแผนงานและเปาประสงคของ
โครงการ MFF ทั้งในระดับภูมิภาค/ประเทศไทย
บทบาทองคกรภาคีความรวมมือใน
การสนับสนุนโครงการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการ

แผนยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับสถานการณและบริบททางสังคม

ประเมินสถานการณ
ของปญหา

โครงการที่ไดรับการสนับสนุน
(โครงการขนาดใหญ)
ปญหา/ขอจํากัดที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- เปาประสงค

แผนปฎิบัติการรองรับ

การขับเคลื่อนแผนสูการปฎิบัติ

ภาพที่ 1:2 กรอบและขั้นตอนการรางแผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการ
สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556)
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1.5 ภาคีเครือขายความรวมมือ
การดําเนินงานเพื่อการประเมินผลความสําเร็จของโครงการในระยะที่ 1 นั้น รวมทั้งการ
จัดเตรียมสารสะคัญของรางแผนยุทธศาสตรของโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการ
สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง
จากภาคีเครือขายที่เกี่ยวของดังนี้
1) คณะทํางานรางแผนยุทธศาสตรความรวมมือระดับชาติดานนิเวศวิทยาปาชายเลนเพื่อ
อนาคต
2) ภาคีเครือขายที่รับทุนโครงการ ประเภาคโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดใหญ
3) นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ
4) เจาหนาที่อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

1.6 เปาหมายที่พึงประสงค
การดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรของโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการ
สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) นั้น มีเจตนารมณในการผลักดัน
ใหเกิดความพยายามและความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งในระดับนโยบายของรัฐและภาคีสนับสนุน
ตางๆ รวมทั้งบทบาทของทองถิ่นในการปกปองรักษาปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงในลักษณะของ
การบูรณาการการทํางาน ภายใตการมีสวนรวมและมีธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ เปาหมายที่พึงประสงคนั้น มุงหวังใหเกิดการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ปา
ชายเลนนั้น ควรเปนไปโดยพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การใชทรัพยากรอยางประหยัด ถูกตอง
และเหมาะสม โดยการดําเนินการแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดความสมดุลและเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับจุดหมายการพัฒนาที่ทําใหประชาชนอยูดีมีสุขตลอดไป
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บทที่ 2 นโยบายของไทยตอการจัดการปาชายเลน
และระบบนิเวศชายฝง
2.1 นโยบายพื้นฐานแหงรัฐกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบดวย
391 มาตรา ใน 15 หมวด และ 18 มาตรา ในบท
เฉพาะกาล ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวของ
กั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มถื อ ว า ได มี ต น แบบมาจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตมีการเพิ่มรายละเอียดและขั้นตอนการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และสิทธิชุมชนขึ้นมาอยางชัดเจน เชน การกําหนดใหมีการจัดทํารายงาน Health
Impact Assessment และ Environmental Impact Assessment กอนการประกอบกิจการที่มี
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ตั้งแตรัฐธรรมนูญฯ 2550
บังคับใช
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่รัฐรับรองสิทธิอยางเปนทางการ และการ
สงเสริมใหชุมชนมีสิทธิ และบทบาทเปนอยางมากในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
การเขามามีบทบาทรวมตัดสินใจ ควบคุมการดําเนินการของหนวยงานรัฐใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน สิทธิตางๆ ไดรับการคุมครองอยางเต็มที่ รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานทุกขั้นตอนตอง
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง ทําใหในปจจุบันประชาชนและชุมชนตื่นตัวเปนอยางมาก
ในการเขาควบคุมการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ การทํากิจการใดๆ จําเปนตองดําเนินการดวยความ
โปรงใส เปนธรรม มีการแบงปนผลประโยชนระหวางเจาของกิจการกับเจาของทรัพยากรในทองถิ่น และที่
สําคัญกอใหเกิดการตัดสินใจรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซึ่งเหตุการณนี้จะทําใหประเทศ
ตองใชเวลาในการปรับตัวซักระยะหนึ่งแตผลที่ไดในระยะยาวจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนกวาในอดีตที่ผาน
มา และสุดทายชุมชนในระดังทองถิ่นจะมีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนมากกวาการพึ่งพา
อํานาจรัฐจากสวนกลาง ซึ่งเปนไปตามทิศทางการกระจายอํานาจใหทองถิ่น (Decentralization)
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ 2550 จะนําสูการบริหารจัดการบนฐานขอเท็จจริง
(Truth base management) การมีฐานขอมูลที่เปนจริง เชื่อถือได และเปนปจจุบันจะเปนปจจัยสําคัญ
ในการกําหนดการตัดสินใจในการพัฒนาตางๆ การบริหารจัดการแบบไมโปรงใส ลองผิดลองถูก หรือทํา
ไปปรับแกไป จะถูกลดบทบาทลงเปนอยางมาก เนื่องจากกลไกการตรวจสอบที่กวางขวาง และการ
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คุมครองสิทธิของผูตรวจสอบจะทําใหทุกภาคสวนที่รวมกันพัฒนาประเทศตองดําเนินการบนฐานขอมูลที่
สามารถยืนยันความถูกตอง และควบคุมผลกระทบไดอยางเปนรูปธรรม

2.2 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2540 2559
การจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนไปตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ตามมาตรา (1) โดย
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูมีอํานาจหนาที่เสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เพื่อใชเปนแนวทางและกรอบแหงการบริหารงานการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ
ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว
โดยมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝง คือการกําหนดใหมีการสงวนพื้นที่ปาชายเลนใหไดไมต่ํา
กวา 1 ลานไร รวมทั้งการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลทุกประเภท ซึ่งในปจจุบัน ขอมูลจาก
การรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีพื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับการปกปองดูแลไมนอยกวา
1.1 ลานไร ซึ่งนับวาการดําเนินงานไดผลดีในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ก็ตองมีการควบคุมและบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมที่อาจกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชายฝงอยางมีประสิทธิภาพดวย

2.3 สาระสําคัญแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535
พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ถือเปนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของประเทศไทยในยุคสมัยนั้นเปนอยางมาก เปนรากฐาน
สํา คัญในการควบคุม การใช ประโยชน ดูแล อนุรัก ษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมอย างเป น
รูปธรรม มีการกําหนดแบบแผนการดําเนินการตางๆ การใหอํานาจเจาพนักงานในการควบคุมการพัฒนา
ตางๆ ใหตองดําเนินการอยางรับผิดชอบและสอดคลองกับหลักการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน
สําหรับสาระสําคัญของ พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่
สําคัญ เชน การกําหนดใหมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาที่เสนอนโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งใหความ
เห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่รัฐมนตรีเสนอ เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง
การภาษีอากรและ การสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการกํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม สามารถแบ ง ได เ ป น 4 ส ว นคื อ ส ว นที่ 1
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มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม สวนที่ 2 การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม สวนที่ 3 เขตอนุรักษ
และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และสวนที่ 4 การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

2.4 การรับมือกับสภาวะโลกรอนในแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ไดใหความสําคัญอยาง
ยิ่งยวดกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากภาวะโลกรอน โดยเล็งเห็นผลกระทบที่สําคัญใน 4
มิติ ดังนี้
มิติทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวโนมการเกิดไฟปา มิ ติ ท างกายภาพ ได แ ก ระดั บ น้ํ า ทะเลสู ง ขึ้ น
ถี่และรุนแรงมากขึ้น สูญเสียระบบนิเวศชายฝง/บน อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณน้ําฝนมีความผันผวน
บกมากขึ้ น ความหลากหลายทางชี ว ภาพลดลง มากขึ้น เกิดการกัดเซาะชายฝงรุนแรงมากขึ้น
ปญหาภัยพิบัติ น้ําทวม:ภัยแลงถี่และรุนแรงมาก
ขึ้น
มิติดานเศรษฐกิจ ไดแก ผลผลิตภาคการเกษตร
ปศุสัตว ประมงลดลง ตนทุนภาคการผลิตเพิ่มขึ้น
มาตรการการคาและสิ่งแวดลอมเขมขนขึ้น แหลง
ทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานเสียหาย

มิติดานสังคม ไดแก เกิดการยายถิ่นและเปลี่ยน
อาชีพมากขึ้น สุขภาพอนามัยแยลงเสี่ยงตอความ
เจ็ บ ป ว ย (จากการที่ สั ต ว พ าหะขยายพั น ธุ แ ละ
เจริญเติบโตมากขึ้น และอุณหภูมิเหมาะสมกับการ
แพรระบาดของโรค)

โดยแนวคิดของแผนฯ 11 เห็นวาเพื่อใหไทยอยูรอดและมีโอกาสเพิ่มขึ้นบนภาวะผลกระทบจาก
โลกรอนนั้น ประเทศไทยควรปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเปนเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซึ่ง
แนวคิดนี้สามารถประยุกตใหเกิดเปนจริงไดผานกระบวนการสงเสริมกิจกรรมตางๆ เชน การฟนฟู ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม การใชประโยชนจากมาตรการสรางรายไดจากการ
อนุรักษ เชน REDD+, PES, Biodiversity Offset การปรับตัวของภาคการผลิตสูการผลิตแบบ
Green/Low Carbon และใชพลังงานทดแทน รวมถึงการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการบริการ
ดานสุขภาพ
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2.5 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ป

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวความคิดในการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล
ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน และสั ง คมให มี ค วามเข ม แข็ ง โดยใช ก ารปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบทิศทางในการบริหาร
จัดการทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน คือ (1) ความมีเหตุผล
หมายถึง การนําหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคากอนการตัดสินใจในการใชประโยชน โดย
ก อ นการใช ป ระโยชน จํ า เป น ต อ งวิ เ คราะห แ ละวางแผนอย า งมี เ หตุ ผ ลและชาญฉลาด (2) ความ
พอประมาณ หมายถึ ง การนํ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช อ ย า งเพี ย งพอต อ ความจํ า เป น โดยให
ความสําคัญกับการใชเพื่อประโยชนที่แทจริง และตองไมมีการสูญเสียทรัพยากรเกิดขึ้นจากกระบวนการ
เก็บเกี่ยวและใชทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น ความพอประมาณนั้น จึงเปนการไตรตรองถึงความเหมาะสม
ของกาลเทศะควบคูไปดวย และ (3) มีภูมิคุมกัน หมายถึง การรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้ง
ในระดับสังคมทองถิ่น สังคมประเทศ และสังคมโลก ครอบคลุมถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยี/ขอมูล
ขาวสาร ดังนั้นการมีภูมิคุมกัน จึงเปนการตรวจสอบความพรอมของตนเอง/ชุมชนในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง และความออนไหวทางดานสิ่งแวดลอมที่อาจกระทบตอวิถีการดํารงชีวิต รวมตลอดจนการ
ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เชน การกําหนดนโยบายที่รัดกุม การ
สงเสริมการเรียนรูของสังคมวงกวาง การสรางเครือขายสนับสนุนการดําเนินงาน การสรางความมั่นคง
ดานอาชีพ/รายได รวมทั้งการดูแลดานสุขภาวะทางกายและใจที่พรอมสมบูรณ
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เพื่อใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการขับเคลื่อนในแนวทางที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
การสรางความยั่งยืนของระบบนิเวศธรรมชาติและนิเวศชุมชน จึงตองอาศัยองคประกอบสนับสนุน 2
ประการคือ (1) ฐานความรู ซึ่งหมายถึง การรวบรวม คนควา และสังเคราะหความรูอยางเปนระบบและ
เชื่อมโยงกันเปนองครวม โดยความรูที่รวบรวมไดนั้น อาจเกิดจากการคิดวิเคราะหผานประสบการณจริง
หรืออาจเกิดจากการศึกษาจากเอกสาร/ตําราที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ทั้งนั้นตองนําความรูนั้นไปใชใหเกิดปญญา
ที่แตกฉาน (2) คุณธรรม ซึ่งหมายถึง การรับรูถึงคุณคาภายในของความดีงามที่ควรดํารงรักษาไวสําหรับ
การประพฤติปฎิบัติตน ตามครรลองและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคุณธรรมจะเปนตัวกํากับการดํารงตนให
สอดคลองกับความรู เพื่อนําไปสูการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป

2.6 มติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญเกี่ยวของกับทรัพยากรปาชายเลนที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน
รัฐบาลไทยไดดําเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเนนย้ําเรื่องความเสื่อมโทรมของปาชายเลน โดยมีมติ
คณะรัฐมนตรีหลายฉบับที่นํามาใชดําเนินการเปนแนวปฏิบัติดังนี้ (ตารางที่ 2:1)
ตารางที่ 2:1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลนและชายฝงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
วันที่
มติคณะรัฐมนตรี
27 มิถุนายน พ.ศ.
1. การอนุญาตใหสรางทาเทียบเรือประมง หรือการพัฒนาเพื่อกิจการใน
2521
อนาคตควรจะไดดําเนินการในพืน้ ที่ปา ชายเลนเทาที่จําเปน และควรเลือก
พื้นที่ใหมีการตัดถนนผานพืน้ ที่ปา ชายเลนไปยังทาเทียบเรือนอยที่สุด
2. ไมควรใหมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ หรือพัฒนาเปนแหลง
ชุมชนในพืน้ ทีป่ าชายเลน
3. การจัดทําโครงการพัฒนาใดๆ ที่มกี ารใชประโยชน หรือแปรสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรใหมีคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลน
แหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเขารวมอยูดวย
19 สิงหาคม พ.ศ. 2523 กรณีที่มีโครงการพัฒนาใดๆ ตองใชพนื้ ทีป่ าชายเลนที่เปนปาสงวนแหงชาติ
ตองปฏิบัติตามมาตรการดังตอไปนี้
1. ใหมีการตรวจสอบภาพถายทางอากาศของบริเวณปาชายเลนแหงนัน้
กอนที่จะมีการดําเนินการตามโครงการ
2. มิใหมีการถอนสภาพปาทีจ่ ัดทําโครงการ เพียงแตอนุญาตใหใชพนื้ ที่
บริเวณตามโครงการที่ไดรับอนุญาตเทานัน้
3. มิใหมีการออก สค.1 นส.3 โฉนด หรือเอกสารสิทธิ์ การใชประโยชนที่ดนิ
แกราษฎรที่เขามาอาศัยอยูในบริเวณนั้น
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4. เจาของโครงการพัฒนาจะตองทําการประเมินผลกระทบตามที่
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแหงชาติกาํ หนดไว
29 มิถุนายน พ.ศ.
2525

1 พฤษภาคม พ.ศ.
2527

ลงมติเห็นชอบดวยและอนุมัติใหดําเนินการตามทีก่ ระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอใหกรมศุลกากรเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปา
เลนตอนที่ 5 อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อจัดสรางทีท่ ําการดาน
ศุลกากรสตูล โดยใหถือวาเปนการอนุญาตใหใชพื้นที่ปา ชายเลนบริเวณนี้
เปนครั้งสุดทาย ตอไปจะไมมีการอนุญาตอีก
1. เรงรัดใหกรมปาไมและสํานักงานจัดและพัฒนาที่ดินชายทะเลกําหนด
พื้นที่และจัดแบงพืน้ ที่บริเวณปาชายเลนโดยมีขอมูลเพียงพอ
2. ใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จัดใหมีการสัมมนาและ
ฝกอบรมระยะสั้น เกี่ยวกับการอนุรักษปา ชายเลน ตลอดจน การเผยแพร
ความรู เพื่อใหสามารถแกปญ
 หาใหถูกตอง โดยใหมีมหาวิทยาลัยตางๆ ให
การสนับสนุนทางดานวิชาการ
3. เรงรัดใหกรมปาไมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการ
แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ขอบังคับการใชและการอนุรกั ษปาชายเลน
4. ใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดําเนินการศึกษา
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการตางๆ
ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับขอเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศปาชายเลน
ครั้งที่ 4 รวม 3 ประการ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป ดังนี้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรกําหนดเขตการใชพนื้ ที่ปา ชายเลนให
แนนอน ซึ่งอาจกําหนดเปน 3 เขต คือ เขตสงวน เขตอนุรกั ษ และเขตพัฒนา
และใหมีกฎหมายรองรับ
2. สงเสริมและเรงรัดใหมีการศึกษาวิจยั ระบบนิเวศวิทยาอยางสมบูรณ
เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐานของสิ่งตางๆ ทีม่ ีอยูในวงจรระบบนิเวศปาชายเลน
ศึกษาความสัมพันธเกีย่ วเนือ่ งตลอดจนผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
กําหนดวิธีการศึกษาใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน และใหมีการตั้งศูนยวจิ ัยปา
ชายเลน โดยใหกรมปาไมดําเนินการรวมกันกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติและกรมประมง
3. ควรใหมีการฟนฟูสภาพปาชายเลน โดยการสงเสริมการปลูกสรางสวนปา
ชายเลนใหมากขึ้นทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชนและควรสนับสนุนการจัดการ
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ปาชายเลน ทรัพยากรชายเลน และการบํารุงปาชายเลนผสมผสานการ
พัฒนาสัตวน้ํา
1 สิงหาคม พ.ศ. 2532

6 กุมภาพันธ พ.ศ.
2533

ลงมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การพลังงาน เสนอเกี่ยวกับมาตรการสงวนและคุมครองปาชายเลนใน
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้
1. รักษาพืน้ ทีป่ าชายเลนที่เหลืออยูในปจจุบันไวใหไดทงั้ หมดและฟนฟู
สภาพปาชายเลน ตลอดแนวชายฝง ทะเลและบริเวณหาดเลนงอกใหม
2. จัดระบบการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนในปจจุบนั ใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. ปองกันและปราบปรามการบุกรุกปาชายเลนที่เหลืออยู
4. รณรงคใหประชาชนใหความรวมมือในการอนุรักษปา ชายเลน
1. ใหความเห็นชอบมาตราการเพื่อแกไขการบุกรุกที่ดนิ ในพื้นที่ปาชายเลน
ภาคตะวันออก รวม 5 ประการ คือ
1.1 มาตรการการใชประโยชนในพื้นที่ปา ชายเลนที่ไดกาํ หนดไวในสวนที่เปน
เขตอนุรักษ เขตเศรษฐกิจ ก. และ ข. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2530 เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และควรถือเปนบรรทัด
ฐานตอไปได
1.2 พืน้ ที่ในเขตเศรษฐกิจ ก. หรือในเขตเศรษฐกิจ ข.ที่ไดมีการทํานากุง ไว
กอนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2530 ควรผอนผันใหมีการ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
: ผูไดรับอนุญาตจะตองดูแลพื้นที่ใกลเคียงมิใหมีการบุกรุกเพิ่มขึน้ อีก
: ผูไดรับอนุญาตจะตองชําระคาปลูกปาใหแกทางราชการเทากับจํานวน
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
: การผอนผันในเขตเศรษฐกิจ ก. ใหสนิ้ สุดในวันที่ 15 ธันวาคม 2536
1.3 พืน้ ทีท่ ี่เปนเขตเศรษฐกิจ ก. ควรประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
1.4 ในเขตเศรษฐกิจ ก. หรือ ข. ที่ไดรับการผอนผัน หากราษฎรรายใดไม
ยอมทําการขออนุญาตใชที่ดนิ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดยอางกรรมสิทธิใ์ นที่ดนิ หากเห็นวาหลักฐานกรรมสิทธิ์ทมี่ ีนั้นจะ
ไมชอบดวยกฎหมายใหสงเรื่องใหผูวา ราชการจังหวัด
1.5 เพื่อเปนการลดความกดดันการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทํานากุง สมควรมี
มาตราการเสริมดังนี้
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: เพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการขออนุญาต
: สงเสริมการเลี้ยงกุง ในกระชัง
2. อนุมัติโครงการปรับปรุงหนวยจัดการปาชายเลนที่อาํ เภอขลุง จังหวัด
จันทบุรีและทีอ่ ําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด รองรับมาตรการการแกไข
ปญหาของการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนภาคตะวันออก
27 กุมภาพันธ พ.ศ.
2533

ลงมติเห็นชอบดวยกับขอเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศปาชายเลน
ครั้งที่ 6 ตามทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงานเสนอ คือ
1. ใหบรรจุแผนพัฒนาปาชายเลนไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
2. จัดทําแผนปฏิบัติในเรื่องการจัดการและการใชประโยชนพนื้ ที่ปาชายเลน
ในระดับจังหวัด
3. สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐใชประโยชนภาพถายจากดาวเทียมในการ
วิจัยและการจัดการทรัพยากรปาชายเลนใหเต็มตามสมรรถนะ
4. เรงรัดใหมีการปลูกปาชายเลนโดยเลือกพันธุไมที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
5. ใหมีมาตรการปองกันและควบคุมคุณภาพสิง่ แวดลอมบริเวณ ปาชาย
เลนและชายฝง ทะเลโดยรอบ
6. ใหจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลนระดับประเทศ
ขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
7. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

4 มิถุนายน พ.ศ.
2534

เห็นชอบกับมาตรการเรงดวนการจัดการทรัพยากรชายฝง ทะเลดานปาชาย
เลนและปะการัง ภายในวงเงินประมาณ 751.51 ลานบาท เพื่อดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2535–2539 โดยในสวนของปาชายเลน ใหมีมาตรการ
เรงดวน ดังนี้
: การจัดทําแผนการจัดการปาชายเลนระดับจังหวัด (2535 – 2536)
: การทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตพืน้ ที่ปา ชายเลน (2535 – 2536)
: การปลูกปาชายเลนและการจัดทําแหลงผลิตพันธุไม (2535 – 2539)
: การปองกันการบุกรุกพืน้ ทีป่ าชายเลนและการประชาสัมพันธ (2535 2536)
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23 กรกฎาคม พ.ศ.
2534

16 กรกฎาคม พ.ศ.
2539

13 สิงหาคม พ.ศ.
2539
19 พฤศจิกายน พ.ศ.
2539

2 กันยายน พ.ศ.2540

ใหคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติรับมาตรการเด็ดขาดที่จะสามารถ
หยุดยัง้ การทําลายปาไมชายเลนของประเทศ โดยระงับการใชประโยชนใน
พื้นที่ปาชายเลนโดยเด็ดขาด ใหจังหวัดที่เกี่ยวของจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตปาชายเลนและระงับการ
พิจารณาขออนุญาตใชประโยชนในพืน้ ที่ปา ชายเลนของทางราชการ
เนื่องจากปจจุบันยังมีการบุกรุกเขาไปใชประโยชนและทําลายพืน้ ที่ปา ชาย
เลนอยูอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรงกับ
สภาพแวดลอมและสัตวนา้ํ จึงเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาเสนอมาตรการเรงดวนเพื่อการปองกัน อนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอมปาชายเลน
ใหเรงรัดการยกเลิกสัมปทานทําไมในเขตปาชายเลน
การยกเลิกการใหสัมปทานทําไมในเขตปาไมชายเลน โดยมีแผนงานและ
มาตรการรองรับ ดังนี้
1. จัดทํามาตรการเรงดวน เพื่อปองกัน อนุรักษและฟนฟู สภาพแวดลอมปา
ชายเลน
2. ถายทอดมาตรการไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวดเร็วและเปนรูปธรรม
โดยมีโครงการรองรับมาตรการ คือ โครงการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน
ซึ่งมีแผนงานรองรับ 4 แผนงาน คือ
: แผนงานปองกันพื้นที่ปาชายเลน
: แผนงานอนุรกั ษทรัพยากรและสภาพแวดลอมปาชายเลน
: แผนงานสงเสริมและฟนฟูปาชายเลน
: แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร การถายทอดเทคโนโลยีและการ
ติดตามผล
หนวยงานที่จดั การปาชายเลนระดับจังหวัดใหทําหนาที่
: ติดตามและประเมินผลวาผูรับสัมปทานปาชายเลนดําเนินการตามเงือ่ นไข
สัมปทานหรือไม
: ติดตามและประเมินผลใบอนุญาตขอใชที่ดินบริเวณปาชายเลนที่ไดรับ
อนุมัติหลังป พ.ศ. 2534
: ติดตามและประเมินผลใบอนุญาต การทําฟารมเลีย้ งกุงบริเวณปาชายเลน
: ชักชวนใหผูรบั สัมปทาน หยุดการดําเนินการหลังหมดอายุสัมปทาน
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7 ตุลาคม พ.ศ.2540

แผนการจัดการปาชายเลนทีส่ ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติมีเปาหมายคือใหมีพนื้ ทีป่ าชายเลนไมต่ํากวา 1 ลานไร
ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญในเรื่องของการ
ปลูกปาชายเลน การเฝาระวังและปองกันการบุกรุกทําลายปาชายเลนมาก
ยิ่งขึ้น และใหบทบาทขององคการบริหารสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกร
เอกชน ธุรกิจเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชายเลนในระดับ
พื้นที่มากยิง่ ขึน้
10 มีนาคม พ.ศ. 2541 ใหการสัมปทานเพื่อการทําไมและเผาถานในบริเวณปาชายเลนสามารถ
ดําเนินการตอไปไดจนกวาจะหมดอายุสัมปทาน
22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ลงมติเห็นชอบแนวทางแกปญหาปาชายเลนที่
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอมและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอโดยใหคงไวซงึ่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534
เพื่อการอนุรักษปาชายเลนทั้งใหผูรับสัมปทานมีสทิ ธิทาํ ไมตอไปจนสิน้ อายุ
สัมปทาน ใหนาํ พืน้ ที่ปา ชายเลนทีถ่ ูกกันไวเปนพืน้ ที่อนุรักษและฟน ฟูมารวม
เปนพืน้ ที่เขตอนุรักษทั้งหมด นอกจากนัน้ มีมติใหพนื้ ที่เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
สามารถดําเนินการไดเฉพาะพื้นทีห่ ลังปาชายเลนเทานัน้ โดยใหกรมประมง
กรมปาไม และกรมควบคุมมลพิษรวมกันดูแลใหมีระบบบําบัดและระบบ
กําจัดของเสียไมใหกระทบระบบนิเวศและบริเวณปาชายเลน
17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เห็นชอบผลการพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการแกไขปญหาการจัดการ
พื้นที่ปาชายเลน ตามมติเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2543 โดยมีขอเสนอเพิ่มเติม
ดังนี้
1) อนุญาตใหราษฎรเขาไปอยูอาศัยในเขตปาชายเลนโดยมิไดมีเอกสาร
สิทธิ กอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ยังคงอยูอาศัย
ตอไปได แตไมอนุญาตใหทาํ กิน ทั้งนี้ ตองขออนุญาตจากกรมปาไมทกุ ป
และหามมิใหออกเอกสารสิทธิใดๆ ทัง้ สิน้
2) ใหกรมปาไมจัดการดูแลรักษาในลักษณะเปนเขตกันชน (Buffer Zone)
เพื่ออนุรักษปา ชายเลนตลอดแนวชายฝงทะเล กวางไมนอยกวา 100 เมตร
ตลอดแนวชายฝงทะเล หากปรากฎวาในทองที่ใดเปนทีอ่ ยูอาศัยของราษฎร
ใหนาํ ขอ 1) มาใชโดยอนุโลม
3) ทาเทียบเรือประมงที่ดาํ เนินการมากอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ใหกรม
ปาไมพิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที่ในเขตปาชายเลนคราวละไมเกิน 2 ป แต
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17 ตุลาคม พ.ศ. 2543

25 กันยายน 2545

ทั้งนี้รวมกันแลวตองไมเกินระยะเวลา 15 ป
4) สถานที่ราชการในหมูบา นในเขตปาชายเลนที่มีอยูก อ น วันที่ 23
กรกฎาคม 2534 ใหพิจารณาเพิกถอนสภาพปาชายเลน กําหนดวิธี
ดําเนินงานเพือ่ ใหเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543
และเงื่อนไขตามขอ 1) – 4) ขางตน บังเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใหผูประกอบการออกคาใชจายในการจัดระบบน้ํา ระบบบําบัดและ
ระบบกําจัดของเสียเองทัง้ หมดหรือสวนหนึ่งแลวแตกรณีตามความ
เหมาะสม เนือ่ งจากเปนผูก อ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(2) ในเขตอนุรักษ หามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพนื้ ที่ปาชายเลนในทุก
กรณี โดยรวมถึงพืน้ ที่กอสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อกอสราง
ระบบบําบัดตางๆ ดวย
(3) ใหกาํ นัน ผูใหญบาน องคการบริหารสวนตําบล หรือนิติบคุ คลใน
ทองถิน่ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย รวมในการพิจารณาอนุญาตให
ราษฎรอยูอาศัยในปาชายเลน โดยใหยืนยันวาราษฎรที่ไดรับอนุญาตนัน้
เปนผูที่ไดเขามาทํากินกอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 จริง ทัง้ นี้ ใหมกี าร
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหแกราษฎรดวย
(4) กําหนดมาตรการดานการเงิน ใหรัฐพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎร
ไดรับเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชในการลงทุน “มติคณะรัฐมนตรีใดขัดหรือแยง
กับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ใหใชคณะมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้แทน และ
ในการออกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาชายเลนฉบับใหม ใหใชมติ
คณะรัฐมนตรีนี้เปนหลัก”
เห็นชอบโครงการฟน ฟูระบบนิเวศปาชายเลนเทอดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินนี าถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา และ
การอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลนอยางยั่งยืน และอนุมัตใิ หดําเนินการตอไป
ไดตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใชเงินงบกลาง รายการคา
จายสํารองเพือ่ กระตุนเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ 2546 เพื่อดําเนิน
โครงการระยะเรงดวน 1 ป
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5 สิงหาคม 2546

5 เมษายน 2548

คณะรัฐมนตรีมีความเห็นวา นอกจากการใหสัมปทานทําชายเลน ซึ่งเมื่อ
สิ้นสุดการใหสมั ปทาน ผูรับสัมปทานตองคืนพืน้ ที่ใหรัฐแลว ยังมีการให
สัมปทานเพื่อไปประกอบกิจการประเภทอืน่ ๆ ที่ตองดําเนินการเชนนัน้ ดวย
เชน การใหสมั ปทานทําเหมืองแร เปนตน แตปรากฎขอเท็จจริงวาเมื่อ
ระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง ผูประกอบการยังไมคืนที่ดนิ ที่สัมปทานใหแก
รัฐ จึงมอบหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับ
ไปประสานงานและพิจารณารวมกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายตอไป
คณะรัฐมนตรีอนุมัติผอนผันใหไมตองนํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2534 เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบันของปาไมชายเลนและ
ปะการังของประเทศ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เรื่อง
มติคณะกรรมหารนโยบายปาไมแหงชาติ เรื่อง การแกไขปญหาการจัดการ
พื้นที่ปาชายเลน มาใชบังคับที่จะใหชาวประมงใชประโยชนพนื้ ที่ปา สงวน
แหงชาติปาคลองทุง มะพราว เพื่อกูเรือประมงที่ประสบภัยเปนระยะเวลา 4
เดือน (กุมภาพันธ:พฤษภาคม 2548) เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

2.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานเพื่อการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550
การจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(กป.วล.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานเพื่อการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจาเลมที่ 124 ตอนพิเศษ 23 ง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.
2550
ดังนั้นการการกํากับ ติดตามและบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปาชายเลน
จึงเปนกระบวนการหนึ่ง เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา ฟนฟู อนุรักษและการใช
ประโยชนพื้นที่ปาชายเลนใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนตอไป

2.8 หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลในการ
นํามาใชในการสงเสริมการจัดการที่ดี โดยเฉพาะในระดับหนวยงาน/องคกรที่กํากับดูแลกิจการตางๆโดย
ในสาขาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย หนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
องคการอิสระ สถานบันการศึกษา รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป ตองนํามาใช
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ในการบริหารจัดการทั้งในระดับนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการ การบูรณาการความรวมมือ เพื่อเปนการ
สรางความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว โดยหลักสากลของ
ธรรมาภิบาล ประกอบดวยคุณสมบัติ 6 ประการคือ
1) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ (Accountability)
2) ความโปรงใส (Transparency)
3) การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)
4) การทําใหเกิดความมั่นใจได (Predictability)
5) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
6) การมีจรรยาบรรณทางการเมืองและจริยธรรม (Political Correct and Ethics)

2.9 บทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง เป น หน ว ยงานที่ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม พร อ มกั บ การจั ด ตั้ ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในป พ.ศ.2545 โดยวิสัยทัศนของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงคือ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดรับการจัดการเพื่อความสมบูรณและยั่งยืน” โดยมีพันธ
กิจ ไดแก กําหนดนโยบาย วางแผนและบริห ารจัดการทรัพยากรชายฝง โดยยึดหลั กบริห ารจัดการ
บานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิดความสมบูรณและการใชประโยชนที่ยั่งยืน
อํานาจหนาที่ทางกฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดระบุใหกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ รวมทั้งปาชายเลนเพื่อความมั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของ
ทะเลไทย เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อจําแนกอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดอยางชัดเจน 7 ประการ ดังนี้
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เสนอความคิดเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ การอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1) เสนอใหมีการปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การฟนฟู
การจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหมีการใชอยางยั่งยืน
2) กํากับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ
3) ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งพืชและสัตว
ทะเลที่หายากใกลสูญพันธุ
4) เสนอแนะแหลงอันควรอนุรักษเพื่อประโยชนในการสงวน รักษาคุมครอง ควบคุมดูแล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
5) สรางความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
6) เปนศูนยขอมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ
7) ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและตางประเทศในดานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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บทที่ 3 ประมวลสถานการณปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝงของประเทศ
3.1 สถานการณชายหาดและชายฝงทะเล
ายฝงทะเลหลายแหงประสบปญหาการกัดเซาะ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝงและมี
แนวโนมรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล รวมทั้งสงผลตอขีด
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเกิด
จากสาเหตุหลัก 2 สวน คือ สาเหตุตามธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษยที่มีการใชประโยชน และ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงไมเหมาะสมหรือผิดประเภท จากผลการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชวงป พ.ศ. 2547:2550 พบวา แนวชายฝงทะเลทั่วประเทศความ
ยาวประมาณ 600 กม. (รอยละ 23 ของแนวชายฝงทะเลของไทย) ถูกคลื่นกัดเซาะทําใหตลิ่งพังทลาย
และที่ดินสูญหายไป ประมาณ 1.1 แสนไร
พื้นที่ชายฝงทะเลดานอาวไทยประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงมากกวาดานชายฝงทะเลอันดา
มัน พื้นที่ในทุกจังหวัดรอบอาวไทยตั้งแตบริเวณชายฝงทะเลจากจังหวัดตราดจนถึงบริเวณชายฝงทะเล
จังหวัดนราธิวาสประสบปญหาการถูกกัดเซาะชายฝง โดยมีอัตราการกัดเซาะชายฝงเฉลี่ยมากกวา 5
เมตรตอป จนถึงมากกวา 20 เมตรตอป เปนระยะทางประมาณ 485 กิโลเมตร (รอยละ 18.2 ของพื้นที่
ชายฝงทะเลทั้งประเทศ) โดยพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนบนตั้งแตปากแมน้ําบางปะกงจนถึงปากแมน้ําแม
กลองครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม เปนพื้นที่วิกฤติและออนไหวที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลรุนแรงที่สุดของประเทศ มี
อัตราการกัดเซาะชายฝงมากกวา 25 เมตรตอป ชายฝงทะเลดานอันดามันสวนใหญเกิดปญหาการกัด
เซาะ ขึ้นในพื้นที่หาดทรายมากกวาที่ราบน้ําขึ้นถึงตอเนื่องจากปาชายเลน มีระยะทางรวมประมาณ 110
กิโลเมตร (รอยละ 4.3 ของพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งประเทศ) พื้นที่ 5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และ สตูล มีอัตราการกัดเซาะชายฝงรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกวา 5 เมตรตอป เปนระยะทางประมาณ
23 กิโลเมตร
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3.2 สถานการณปาชายเลน
3.2.1 พื้นที่ปาชายเลนในปจจุบัน
ปาชายเลน ในป พ.ศ.2518 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 2 ลานไร ลดลงเหลือ
ประมาณ 1 ลานไรในป พ.ศ. 2539 หลังจากนั้นพื้นที่ปาชายเลนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2547 มี
พื้นที่ปาชายเลนประมาณ 1.5 ลานไร อันเปนผลมาจากการอนุรักษฟนฟู และปลูกปาชายเลนทดแทน
สภาพปญหาของปาชายเลนจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก (1) พื้นที่ปาชายเลนที่คงสภาพเปนปาแตมี
ชุมชนเขาไปอาศัยอยู และใชประโยชนตางๆ บางสวนมีการบุกรุกพื้นที่ เชน บริเวณปาชายเลนฝงอันดามัน
ในจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และภูเก็ต (2) พื้นที่ปาชายเลนที่มีการบุกรุกเขาไปใชประโยชน
เปลี่ยนแปลงเปนนากุง เชน บริเวณอาวไทยภาคตะวันออก และภาคใต ในจังหวัดจันทบุรี สุราษฎรธานี และ
นครศรีธรรมราช (3) พื้นที่ปาชายเลนที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองและใชประโยชนแตไมคุมทุน เชน การปลูก
ปาชายเลน หรือการทํานากุง จึงมีการขายใหกับนายทุน รวมทั้งมีการใชที่ดินไมเหมาะสม ทําใหเกิดปญหา
การกัดเซาะชายฝง เชน พื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ฉะเชิงเทรา
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จังหวัด

พื้นที่(ไร)
266,168
222,457
213,036
207,191
155,062
65,990
62,151
56,668
38,392
33,351
22,538
14,503
13,759
11,496
9,663
8,924
7,218
7,182
6,338
4,870
3,164
2,676
2,067
252
1,435,116

รอยละ
18.55
15.50
14.84
14.44
10.80
4.60
4.33
3.95
2.68
2.32
1.57
1.01
0.96
0.80
0.67
0.62
0.50
0.50
0.44
0.34
0.22
0.19
0.14
0.02
100

จ.พังงา
จ.กระบี่
จ.สตูล
จ.ตรัง
จ.ระนอง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.จันทบุรี
จ.ตราด
จ.สุราษฎรธานี
จ.ชุมพร
จ.ปตตานี
จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสงคราม
จ.ภูเก็ต
จ.สมุทรปราการ
จ.ระยอง
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สงขลา
จ.เพชรบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ
กรุงเทพมหานคร
จ.พัทลุง
จ.นราธิวาส
รวม
ตารางที่ 3:1 พื้นที่ปาชายเลน ป 2550
จากการศึกษาพื้นที่ปาชายเลนในปจจุบัน ป 2550 ดวยวิธีการทางเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกล (Remote sensing) จําแนกพื้นที่ปาชายเลนดวยภาพถายดาวเทียม LANDSAT 5 ขอมูลป
2550 อางอิงพื้นที่จากขอมูลพื้นที่ปาชายเลนป 2547 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา
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ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 1,435,116 ไร พื้นที่ปาชายเลนสวนใหญอยูในพื้นที่
จังหวัดพังงา คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.55 (ตารางที่ 3:1 และภาพที่ 3:1)
500000

800000
จ.กาญจนบุรี

จ.นครปฐม

จ.ปราจีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.สระแกว

จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สมุทรสาคร

จ.ราชบุรี

จ.ชลบุรี

จ.เพชรบุรี

จ.ระยอง

1400000

1400000

จ.จันทบุรี

จ.ตราด
จ.ประจวบคีรีขันธ

จ.ชุมพร

1100000

1100000

จ.ระนอง

คําอธิบายสัญลักษณ
พื้นที่ปาชายเลน ป 2550

จ.สุราษฎรธานี

ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด

o40

จ.พังงา

40

จ.นครศรีธรรมราช

0

80

120
Kilometers

จ.กระบี่

ทีม่ า: แปลจากภาพถายดาวเทียม LANDSAT 5 ป 2550
อางอิงขอมูลพื้นที่ปา ชายเลน ป 2547
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

800000

จ.พัทลุง

800000

จ.ตรัง

จ.สงขลา

จ.สตูล

จ.ปตตานี

จ.ยะลา

500000

ภาพที่ 3:1 แผนทีพ่ ื้นที่ปา ชายเลน ป 2550
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จ.นราธิวาส

800000

3.2.2 พื้นที่ปาชายเลนในปจจุบัน
ปจจุบันพื้นที่ปาชายเลนของประเทศไดถูกบุกรุกทําลายไปมาก ในชวงระยะเวลา 46 ปที่
ผานมา (2504 - 2550) พื้นที่ปาชายเลนของประเทศลดลง โดยจากสถิติพื้นที่ปาชายเลนที่รวบรวมไว
เมื่อป พ.ศ. 2504 มีพื้นที่ปาชายเลน 2,327,228 ไร แตจากข อมูลการสํารวจและการแปลภาพถา ย
ดาวเทียม LANDSAT:5 ป พ.ศ. 2550 พบวาพื้นที่ปาชายเลนเหลืออยูเพียง 1,435,116 ไร ซึ่งลดลงถึง
892,112 ไร สาเหตุสําคัญในการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนในระยะแรก คือการตัดไมเพื่อเผาถานจนเกิน
กําลังการผลิตของปา รวมทั้งมีการเปดสัมปทานพื้นที่ปาชายเลน ระยะตอมามีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะการทํานากุง ซึ่งกลายมาเปนปญหาและกอใหเกิดผลกระทบอยาง
รุนแรงตอพื้นที่ปาชายเลน และสาเหตุอื่นๆ เชน การขยายตัวเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม การสราง
ทาเทียบเรือ การตัดถนนหนทางและการเปลี่ยนสภาพปาชายเลนใหเปนพื้นที่เกษตรกรรม เปนตน
นับจากป 2529 พบวาพื้นที่ปาชายเลนมีอัตราการลดลงของพื้นที่ที่ต่ําลงเรื่อยๆ เนื่องมาจาก
กระแสการตื่นตัวดานการอนุรักษและมีการฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน รวมทั้งการยกเลิกสัมปทานในพื้นที่ปา
ชายเลน ดวยความสําคัญของปาชายเลนที่เปรียบเสมือนอูขาวอูน้ําและแนวปองกันภัยใหแกผูที่อาศัยอยู
บริเวณชายฝงทะเล ปาชายเลนจึงจะตองมีอยูและเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปา
ชายเลน รวมทั้งตองมีการสงเสริมและสนันสนุนดานการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลนเพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล และอํานวยประโยชนได
อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนตอไป แนวโนมการเปลี่ยนแปลงปาชายเลนตามสถิติพื้นที่ปาชาย
เลนป 2504 - 2550 (ตารางที่ 3:2 และภาพที่ 3:2)

45

ตารางที่ 3:2 พื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทย (แยกตามรายภาคและจังหวัด)
(หนวย: ไร)
จังหวัด

พ.ศ.
2504*

2518*

2522*

418,063

228,125

195,200

6,349

3,725

2,538

33,519

34,067

75,335

สมุทรปราการ

78,856

3,750

6,500

644

:

:

1,950

1,868

1,999

9,249

9,663

กรุงเทพมหานคร

11,925

:

:

:

:

:

1,250

1,236

:

2,627

2,676

176,519

115,625

90,100

887

:

:

11,369

10,602

21,144

19,253

14,503

สมุทรสงคราม

68,338

51,250

47,800

306

:

:

5,775

7,156

15,351

15,957

13,759

เพชรบุรี

74,300

55,000

48,700

3,606

2,100

2,100

12,925

12,936

35,919

19,166

6,338

ประจวบคีรีขันธ

8,125

2,500

2,100

906

438

438

250

269

922

3,122

3,164

ภาคตะวันออก

342,781

306,250

275,900

174,879

129,430

69,277

81,548

79,112

142,131

165,205

139,831

ตราด

90,663

66,250

61,500

55,112

53,987

48,438

47,925

47,087

57,787

59,482

56,668

จันทบุรี

176,181

163,125

150,400

90,668

54,350

16,644

25,450

24,332

62,360

78,580

62,151

ระยอง

27,650

34,375

28,800

15,112

10,987

963

4,250

4,103

8,322

11,764

8,924

ชลบุรี

23,906

23,750

20,700

9,362

6,550

938

575

575

6,519

4,461

4,870

ฉะเชิงเทรา

24,381

18,750

14,500

4,625

3,556

2,294

3,348

3,015

7,143

10,918

7,218

ภาคใตฝง
ตะวันออก

352,807

221,875

211,100

122,772

106,775

87,375

102,654

103,571

205,053

212,894

169,772

ชุมพร

66,450

46,250

43,300

22,662

14,156

11,363

20,584

19,699

50,024

45,292

33,351

สุราษรธานี

73,769

23,125

36,300

26,774

23,544

13,775

19,775

19,586

22,078

58,127

38,392

135,106

96,875

80,200

55,224

53,256

50,156

49,975

52,601

61,718

59,876

65,990

พัทลุง

15,819

11,875

10,200

656

525

375

800

881

19,747

1,354

2,067

สงขลา

37,994

36,875

32,400

6,031

4,300

1,431

3,425

3,897

29,153

21,805

7,182

ปตตานี

23,669

6,875

8,700

11,425

10,994

10,275

8,095

6,907

22,333

26,440

22,538

นราธิวาส

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

252

ภาคใตฝง
ตะวันตก

1,213,577

1,198,125

1,213,475

923,724

888,864

927,198

836,545

830,650

1,067,043

1,133,634

1,075,410

ระนอง

168,963

151,250

141,200

135,087

132,688

121,688

120,675

120,229

157,948

170,335

155,062

พังงา

274,869

319,375

304,475

227,625

222,663

209,438

191,976

190,265

248,113

262,737

266,168

ภูเก็ต

17,313

19,375

17,800

12,094

11,163

9,713

9,675

9,448

11,990

11,725

11,496

กระบี่

249,331

206,250

198,500

189,450

185,269

199,469

178,292

176,709

218,727

219,338

222,457

ตรัง

249,488

212,500

205,400

164,225

156,500

192,806

152,050

150,597

209,375

223,677

207,191

สตูล

253,613

289,375

346,100

195,243

181,581

194,084

193,877

183,402

220,890

245,822

213,036

2,327,228

1,954,375

1,895,675

1,227,724

1,128,794

1,086,388

1,054,266

1,047,400

1,489,562

1,581,107

1,435,116

ภาคกลาง

สมุทรสาคร

นครศรีธรรมราช

รวมทั้งประเทศ

2529*

2532*

2534*

2536*

ที่มา * กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, รายงานสถานการณทรัพยากรสิ่งแวดลอม เลมที่ 1 ปาชายเลน (2548)
** การแปลภาพถายดาวเทียม LANDSAT:5 ป 2550
หมายเหตุ : หมายถึง ไมมีขอมูล
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2539*

2543*

2547*

2550**

69,374

50,103

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ปาชายเลนในประเทศไทย

พื้นที่ปาชายเลน (ไร)

2,500,000
2,000,000
รวมทั้งประเทศ

1,500,000

ภาคใตฝงตะวันตก

1,000,000
500,000

ภาคใตฝงตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง

0

2550

2547

ภาคใตฝงตะวันตก

2543

2539

2536

ภาคใตฝงตะวันออก

2534

2532

ภาคตะวันออก

2529

2522

2518

2504
ภาคกลาง

รวมทั้งประเทศ

ภาพที่ 3:2 การเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ปา ชายเลนในประเทศไทย

3.3 สถานการณแนวปะการังและการเกิดปะการังฟอกขาว
ปะการังเปนสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมากใตทะเล ตามซอกตามรูของหินปูน
แตละกอนที่สรางขึ้นมา ภายในเนื้อเยื่อของปะการังก็จะมีสาหรายเซลลเดียวชนิดหนึ่งอาศัยอยู ซึ่ง
สาหรายชนิดนี้จะเปนวัตถุที่ชวยสรางสีสันใหกับปะการัง นอกจากนี้ ยังมีการสังเคราะหแสงใหพลังงาน
แกปะการังอีกดวย
แนวปะการัง บริเวณอาวไทยฝงตะวันออกโดยภาพรวมอยูในสภาพสมบูรณดีปานกลาง บริเวณ
อาวไทยตอนกลางและบริเวณฝงทะเลอันดามัน แนวปะการังอยูในสภาพสมบูรณดี สวนใหญมีการฟน
ตัวอยางตอเนื่อง และมีบางสวนที่มีสภาพคงที่ ในขณะที่สัตวทะเลหายากในนานน้ําไทยทุกชนิดมีจํานวน
เหลืออยูนอยมาก ถึงแมวาในชวงหลายปที่ผานมาไดมีการดําเนินโครงการอนุรักษเตาทะเล แตจํานวน
เตาทะเลที่ขึ้นมาวางไขนั้นกลับลดลง และโลมาอิรวดีที่ถือเปนสัตวทะเลที่มีความเสี่ยงตอการใกลสูญ
พันธุ
สําหรับสถานการณเกี่ยวกับปะการังฟอกขาวนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รายงานผลการสํารวจสถานการณปะการังฟอกขาว โดยงานวิจัย
เกี่ยวกับปะการังฟอกขาวที่ทํากันมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2534 พบวาสภาวะของปะการังฟอกขาว
ในป พ.ศ.2553 นี้ เปนการฟอกขาวที่รุนแรงที่สุดเปนประวัติการณสําหรับทองทะเลไทย
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โดยผลการสํารวจ ชี้ใหเห็นวา พบปะการังฟอก
ขาวที่เ กิ ด จากอุ ณ หภู มิน้ํ า ทะเลสู ง ผิด ปกติ (อุ ณภูมิป กติ
ประมาณ 28 - 29 องศาเซลเซียส) พบวาอุณหภูมิน้ําทะเล
สูงกวา 30 องศาเซลเซียส ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2553
เปนตนมา และอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นถึง 31 องศา เมื่อตนเดือน
เมษายน (อุณหภูมิที่อาจถือวาเปนจุดกระตุนใหเกิดการ
ฟอกขาวคือที่ 30.1 องศาเซลเซียส หากปะการังอยูใน
สภาพที่อุณหภูมิสูงกวา 30.1 องศาเซลเซียสเปนเวลานาน
ตอเนื่องเกิน 3 สัปดาห จะทําใหปะการังเกิดการฟอกขาว
ขึ้น) ซึ่งเริ่มเกิดในชวงสัปดาหที่ 3 ของเดือนเมษายน นอกจากในประเทศไทยแลว ยังมีการฟอกขาวของ
ปะการังทั่วภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ไดแก แถบตอนใตของอินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ เซเชลส พมา
มาเลเซีย และอินโดนีเซียดวย
จากการสํารวจขอมูลในประเทศไทย พบวาแนวปะการังทุกจังหวัดทางฝงอันดามัน เกิดการฟอก
ขาวมากกวา 70 % ของปะการังมีชีวิตที่มีอยู และหลังจาก 1 เดือน ปะการังที่ฟอกขาวเริ่มตาย 5 – 40
เปอรเซ็นต ขึ้นกับสถานที่ สําหรับฝงอาวไทย พบการฟอกขาวรุนแรงเชนเดียวกับฝงอันดามัน โดยบริเวณ
กลุมเกาะตอนบนของจังหวัดชลบุรี (เกาะสีชัง เกาะนก เกาะสาก เกาะครก เกาะจุน) พบการฟอกขาวชา
กวาจุดอื่นๆ
สําหรับในพื้นที่อื่นๆ ของไทย อาทิ อุทยานแหงชาติหมู
เกาะสิมิลัน สํารวจ 8 สถานี พบมีการฟอกขาวบริเวณอาวนํา
ชัย ประมาณ 25 เปอรเซ็นต อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
สํารวจ 10 สถานี พบฟอกขาวทั้งเกาะสุรินทรเหนือและใต 30 :
50 เปอรเซ็นต ขณะที่นอกเขตอุทยานแหงชาติ พบการฟอก
ขาว บริเวณแหลงดําน้ํา จังหวัดพังงาและภูเก็ต ประมาณ 70
เปอรเซ็นต สวนทะเลอาวไทย สํารวจที่เกาะชาง จังหวัดตราด
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทะเลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมชาติ
พบการฟอกขาวไม รุ น แรง แต อุ ท ยานแห ง ชาติ ท างทะเล
จังหวัดชุมพร พบวามีการฟอกขาวประมาณ 70 : 80
เปอรเซ็นต
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3.4 สถานการณหญาทะเล
หญาทะเล ในประเทศไทยพบหญาทะเล 12 ชนิด 7 สกุล ในพื้นที่ 19 จังหวัด มีพื้นที่หญาทะเลรวม
ประมาณ 92,955 ไร เปนพื้นที่หญาทะเลในอาวไทยประมาณ 33,300 ไร มีความเสื่อมโทรมประมาณรอย
ละ 40 และในทะเลอันดามันประมาณ 59,655 ไร มีความเสื่อมโทรมประมาณรอยละ20
ปญหาความเสื่อมโทรมของหญาทะเล มีสาเหตุจาก ความเสื่อมโทรมในระบบธรรมชาติ เชน
สภาพพื้นที่ทองทะเลไมเหมาะสม กระแสน้ําและคลื่นลมแรง การเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ําทะเล
และปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้น เปนตน และสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง การ
ประมงชายฝง การเก็ บเกี่ยวหญาทะเล การทํา เหมือง การขุดลอกรองน้ํา การถมทะเล การกอสร า ง
ตลอดจนน้ําเสียที่ระบายออกจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน เปนตน

3.5 ปจจัยดานประชากรที่กระทบตอปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง
ขอมูลประชากรไทยยอนหลัง พบวาประชากรของประเทศไดเพิ่มขึ้นจาก 62,418,054 คน ใน ป
พ.ศ. 2548 เปน 63,525,062 คน ในป พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ 1.77 ซึ่งจากการคาดการณจํานวน
ประชากรในชวงอีก 7 ป ขางหนา (ป พ.ศ. 2553 - 2559) โดยใชวิธีการสราง time trend function
ปรากฏวาจํานวนประชากรของประเทศในป พ.ศ. 2553 จะเทากับ 63,875,000 คน และจะเพิ่มขึ้นเปน
65,540,000 คน ในป พ.ศ. 2559 คาดการณวาในชวงของการดําเนินงานของโครงการ MFF (ตั้งแตป
2553 เปนตนไป) จะมีประชากรเพิ่มจากปจจุบันอีกประมาณ 1.67 ลานคน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรจํ า นวนดั ง กล า ว จะมี ผ ลทํ า ให อุ ป สงค ที่ มี ต อ อาหารและที่ อ ยู อ าศั ย รวมถึ ง การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาชายเลนและทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
(ตารางที่ 3:3)
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ป พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จํานวนประชากร (N)
63,875,000
64,152,500
64,430,000
64,707,500
64,985,000
65,262,500
65,540,000

ตารางที่ 3:3 แสดงการพยากรณ
จํานวนประชากรในอีก 5 ปขางหนา
(ป พ.ศ. 2553 - 2557)

3.6 แผนพัฒนาโครงการขนาดใหญในพื้นที่ภาคใต
ปรากฎรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการพัฒนาและการลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญในพื้นที่ภาคใต ที่อาจกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง รวมทั้งปาชายเลน โดย
ในชวงของการดําเนินงานการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550:2554) ไดมีการวางแผนพัฒนาโครงการหลายโครงการลงไปในพื้นที่ชายฝงทาง:ภาคใตของ
ไทย เชน แผนพัฒนาโครงการลงทุนดานพลังงาน แผนพัฒนาโครงการดานอุตสาหกรรมเหล็ก โครงการ
พัฒนาพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม โครงการลงทุนดานความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานใน
พื้นที่อาวไทย หรือแมกระทั่งโครงการลงทุนดานทาเทียบเรือเพื่อการขนสงสินคา (Logistics) เปนตน ซึ่ง
การแผนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาตางๆ เหลานี้ อาจกระทบการฐานทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ชายฝงดังนี้
1) สงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและรูปแบบของการพัฒนาที่ดินใน
อนาคต ซึ่งอาจทําใหชุมชนทองถิ่นสูญเสียการถือครองที่ดินเพื่อการผลิตแบบยั่งชีพ หรือสูญเสียความ
มั่นคงทางอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
2) อาจเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการระบายของเสียสูสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต
และการดําเนินงานของโครงการพัฒนาเหลานั้น
3) อาจเกิดความขัดแยงอันเนื่องจากการโตแยงการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการโตแยงที่เกิด
จากความกังวลใจตอผลกระทบสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่น/องคกรชุมชน ซึ่งอาจเปน
เหตุใหการดําเนินนโยบายของรัฐมีปญหาและอุปสรรคในการพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระยะสั้น
และระยาว
4) อาจเกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพของปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง โดยเฉพาะ
ทรั พยากรที่ หายากและมีคุณค าตอระบบนิเวศ หรื อมี ความสํา คัญตอระบบนิเวศเฉพาะถิ่น ซึ่ง มีผล
เชื่อมโยงสูการสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอยางถาวร
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บทที่ 4 การวิเคราะหปจจัยแวดลอมของ
โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตในระยะที่ 2
(พ.ศ.2553 - 2556)
4.1 การวิเคราะหระบบคุณคาของแผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลน
เพื่ออนาคต
แผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต เปนการกําหนดกรอบทิศทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของโครงการในระยะที่ 2 ในหวงเวลา พ.ศ.2553 - 2556 โดย
การบูรณาการกลไกการดําเนินงานที่ประกอบดวย คณะกรรมการประสานความรวมมือ
ระดับชาติดานปาชายเลนเพื่ออนาคต (National Coordinating Body: NCB) ขึ้นมาเพื่อ
รองรับการดําเนิ น งานของแต ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยไดใชกลไกของคณะกรรมการ
ดังกลาวในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานในระยะที่ 1 ซึ่ง
นับวาประสบผลสําเร็จเปนอยางดี โดยเฉพาะการบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขาย
ในการผลักดันใหเกิดยุทธศาสตรระดับชาติที่มีความผสมผสานกับนโยบายและแผนหลัก
ของประเทศในดานปาชายเลนและชายฝงทะเล
การดําเนินในระดับยุทธศาสตรเพื่อการจัดการปาชายเลนที่ยั่งยืนนั้น ตองคํานึงถึง
องคปจจัยแวดลอมหลายประการ ทั้งความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ความ
ตองการของสังคม/ชุมชนทองถิ่นและภาคีรวมพัฒนาตางๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นตองอยูบนพื้นฐาน
ของศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ ซึ่งเปนความยากลําบากในการบูรณาการ
ความร วมมือในการตัดสิน ใจและการบริหารจั ดการให เกิดประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ยุทธศาสตรที่ดีนั้น ตองสามารถนํามาเปนกรอบแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ไดอยางเปนรูปธรรมและตอบสนองตอนโยบายของรัฐทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และที่สําคัญยุทธศาสตร
ของโครงการต อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ มิ ติ ด า นนโยบายและแผนของประเทศ มิ ติ ด า น
ความสามารถขององคกรการบริหารจัดการ มิติดานการเขาถึงงบประมาณ มิติดานการบูร
ณาการแผนงาน/โครงการสูการปฎิบัติ รวมทั้งมิติดานผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม
อยางไรก็ตาม แผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตในระยะที่ 2 (พ.ศ.
2553 - 2556) ตองยืนยันใหเห็นถึงระบบคุณคา (Values System) ในดานตางๆ ดังนี้
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1) เปนเครื่องมือหลักของภาครัฐในการดําเนินนโยบายดานการจัดการปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝงใหเกิดความยั่งยืน และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ
2) ชวยในการระบุหนวยงาน/องคกรความรับผิดชอบในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งหนวยงานรับผิดชอบหลัก (Core Function) หนวยงานรวมดําเนินงาน (Shared Function) และ
หนวยงานสนับสนุน (Supporting Agency) โดยคํานึงถึงหลักการบริหารแบบ พื้นที่:หนาที่:การมีสวน
รวม (Area:Function:Participation: AFP)
3) สามารถนํายุทธศาสตรมาแปลงเปนแผนปฎิบัติการที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่และปญหา
หมายถึ ง ต อ งเป น แผนที่ ถู ก วางแผนขึ้ น โดยให มี บ ทบาทในการกํ า หนดทิ ศ ทางเชิ ง นโยบายในการ
ดําเนินงาน และตองสามารถนํายุทธศาสตรเหลานั้นไปปฎิบัติไดจริง สอดคลองกับสภาพปญหาและพื้นที่
เปาหมายในการดําเนินงาน
4) ชวยในการกําหนดงบประมาณที่จะสนับสนุนแผนปฎิบัติการได เปนการกําหนดบทบาท
ภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะใหหนวยงาน/ภาคีตางๆ จัดทําแผนปฎิบัติการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐ หรือหนวยงานสนับสนุนดานงบประมาณ โดยหนวยงานเหลานั้นตอง
พิจารณาความสอดคลองของแผนปฎิบัติการที่ขอรับการสนับสนุนกับแผนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้
หนวยงาน/ภาคีเครือขายที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตองมีการจัดเตรียมแผนปฎิบัติการ
ที่ละเอียดชัดเจน ทั้งชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา งบประมาณ แผนงาน/กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
5) เปนกลไกในการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงในระดับ
ทองถิ่น เปนกระบวนการในการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนและภาคีเครือขายในทองถิ่น
รวมทั้งบทบาทของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ ฟนฟูและจัดการการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปาชายเลน
ตางๆ ซึ่งในแตละพื้นที่ ยอมมีปญหาและระดับความรุนแรงของปญหาที่แตกตางกัน การดําเนินงานของ
โครงการ สวนหนึ่งจึงเปนการสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นเขาถึงความรูเพื่อการจัดการปาชายเลนไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อันเปนการยกระดับความเขมแข็งของชุมชนไปพรอมๆ กัน เชน การดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศปาชายเลน
โดยฐานชุมชน เปนตน
6) ชวยพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการเปนระยะๆ ซึ่งชวยในการสงเสริมกลไกการพัฒนาสมรรถนะ
ในการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการสรุปบทเรียนของการดําเนินงานใน
แต ล ะห ว งเวลา ซึ่ ง มี ส ว นช ว ยในการทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฎิ บั ติ ก ารให
ตอบสนองตอสถานการณและความตองการของสังคมในแตละหวงเวลาไดอยางเหมาะสม
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4.2 การวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการดําเนินโครงการ MFF
ปจจัยแวดลอม เปนเงื่อนไข/สถานการณ/สิ่งบงชี้ที่สําคัญและมีผลกระทบเชื่อมโยงตอการดําเนิน
ของโครงการ ประกอบดวย ปจจัยแวดลอมภายใน (Internal Factors) ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได
โดยตรง ประกอบดวย จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) และปจจัยแวดลอมภายนอก
(External Factors) ที่ไมสามารถควบคุมไดโดยตรง ซึ่งประกอบดวย โอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threat) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 4:1)
ตารางที่ 4:1 การวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงานของโครงการ MFF
จุดแข็ง (Strengths: S) (+)
โอกาส (Opportunities: O) (+)
1. การดําเนินงานของโครงการมีหนวยงาน/องคกร 1. ประเทศไทย ตั้งอยูในเขตพื้นที่ทมี ีความไดเปรียบใน
รับผิดชอบหลักชัดเจน ทําหนาที่ในการบริหาร
เชิงของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ
จัดการ คือ IUCN และ UNDP
ชายฝง /ระบบนิเวศปาชายเลน ทําใหสามารถสราง
2. มีการสนับสนุนงบประมาณ/เงินชวยเหลือสําหรับ เครือขายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการไดเปน
การดําเนินโครงการทั้งโครงการขนาดเล็ก และ
อยางดี อีกทัง้ เปนพืน้ ทีท่ ี่มีความเสี่ยงตอการเกิดภัย
โครงการขนาดใหญ (ในระยะที่ 1 มีโครงการขนาด ธรรมชาติและคลื่นสึนามิ ซึง่ การดําเนินการอนุรักษปา
เล็กไดรับงบประมาณจํานวน 15 โครงการ และ
ชายเลนจะมีสว นสําคัญในการคุมกันชุมชนมิใหไดรับ
โครงการขนาดใหญอีก 3 โครงการ)
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
3. มีคณะกรรมการประสานความรวมมือระดับชาติ 2. นโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐและรัฐธรรมนูญฯ ป 2550
ดานนิเวศปาชายเลนเพื่ออนาคต (NCB) รองรับการ มุงเนนการมีสว นรวมของประชาชน/ชุมชนทองถิน่ ใน
ดําเนินงานของโครงการ MFF ซึ่งมีอธิบดีกรม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/ความหลากหลายทาง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนประธาน รวมทัง้ ชีวภาพในทองถิ่น
มีความหลากหลายขององคประกอบของ NCB ที่จะ 3. มีหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง
ทําใหเกิดการตัดสินใจแบบมีสวนรวมไดเปนอยางดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สามารถบูรณา
ยิ่ง
การความรวมมือในการสนับสนุนโครงการ และเชื่อม
4. มีภาคีรวมสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ ประสานภาคีเครือขายภายทั้งภาครัฐ/เอกชนและองคกร
ที่หลากหลาย
ระหวางประเทศไดเปนอยางดี เชน กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สํานักความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทัง้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนตน
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ตารางที่ 4:1 (ตอ)
จุดแข็ง (Strengths: S) (+)
5. ภาคีรวมที่เปนผูรับทุนสนับสนุนของโครงการมี
ความพรอมในการดําเนินงานตามแผนงานที่ขอไว
อยางเปนรูปธรรมและสวนใหญเกิดผลสําเร็จของ
งานตามเปาหมาย โดยมีแผนการจัดเตรียมโครงการ
ใหกับชุมชน/เครือขายอยางตอเนื่อง
6. ทางโครงการไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานของโครงการ MFF ที่ระบุขอบขายของ
การดําเนินงานที่เดนชัดและสามารถแปลง
ยุทธศาสตรของโครงการสูการจัดทําแผนปฎิบัติการ
รองรับการดําเนินงาน
7. การดําเนินงานของชุมชน/องคกรชุมชนที่ไดรับ
งบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ สงผลดี
ตอการสรางศักยภาพของภาคีเครือขายในทองถิน่ /
ระดับพื้นที่ในการสนับสนุนความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการ ทั้งในการพัฒนา
ศักยภาพในการเขียน/จัดทําโครงการ การเขารวม
กิจกรรมของโครงการที่ริเริ่มขึ้น การแลกเปลี่ยน
ความรู/ประสบการณในการทํางานรวมระหวางกัน
การจัดการความรูดานการอนุรักษ รวมทั้งการ
ประยุกตใชทนุ ทางสังคม (Social Capital) มาใชใน
การจัดการปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง
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โอกาส (Opportunities: O) (+)
4. บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนมีความสนใจในการ
สนับสนุนโครงการ ภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ซึ่งเปนการดําเนินโยบายขององคกรที่
คํานึงถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศ
5. ประเทศไทยมีกรอบความรวมมือระหวางประเทศใน
หลายประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ
โครงการ MFF ได เชน CDM, REDD, Biodiversity
รวมทัง้ ประเด็นการ Climate Change Adaptation
Knowledge Platform เปนตน
6. ชุมชนทองถิ่นในพืน้ ที่ชายฝง/ปากแมนา้ํ ในภูมิภาค
ตางๆ ของไทยหลายแหง มีประสบการณในการ
ดําเนินงานในการอนุรักษปา ชายเลน ทําใหเกิดความ
พรอมและความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ/ฟน ฟูและจัดการระบบนิเวศปาชายเลนโดยการ
มีสวนรวมของชุมชน ที่สามารถนํามาตอยอดในการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการ MFF ได และสามารถให
เปนตนแบบของชุมชนที่มกี ารปฎิบัติจริงและเปนที่
ยอมรับของสังคม

ตารางที่ 4:1 (ตอ)
จุดแข็ง (Strengths: S) (+)
8. มีกลไกการติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียน
ของการดําเนินโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งสงผลดีตอ
การพัฒนายุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการในระยะที่
2 (พ.ศ.2553 - 2556)
9. มีภาคีระดับพื้นที่ทมี่ ีความเขมแข็งและสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
10. มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เปน
หนวยงานของรัฐที่ทาํ หนาทีส่ นับสนุน/ประสานงาน/
กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน ภายใตโครงการ
MFF ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จุดออน (Weaknesses) (:)
1. การสนับสนุนงบประมาณของโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ก มี
ขอจํากัดดานระยะเวลาในการบริหารงานโครงการ
(ระยะเวลาสั้นเพียง 1 ป)
2. การสนับสนุนและพิจารณาโครงการขนาดใหญ
ยังมีการประชาสัมพันธและเชิญชวนใหมีการยื่น
ขอเสนอโครงการไมมากนัก อาจเนื่องจากขั้นตอน
การพิจารณาโครงการตองใชกลไกของ
คณะกรรมการระดับภูมิภาค (RSC) ซึ่งตองใช
ระยะเวลาในการพิจารณาหลายขั้นตอน
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โอกาส (Opportunities: O) (+)
7. ความสนใจในการทองเทีย่ วทัง้ ในและตางประเทศ
ทําใหมีกิจกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวโดยฐานชุมชน
(Community:based Tourism) ที่เชื่อมโยงกับการ
จัดการปาชายเลน ทําใหสงผลดีตอการอนุรักษและใช
ประโยชนจากคุณคาของทรัพยากรปาชายเลน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซึ่ง
เปนการสงเสริมความสามารถในการเขาถึงโอกาสทาง
อาชีพและรายไดของชุมชนทองถิ่น เชน การใหบริการ
ดานการทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง การเปน
มัคคุเทศกนาํ เที่ยว การใหบริการดานที่พกั โดยชุมชนมี
สวนรวม
ภัยคุกคาม (Threat: T) (:)
1. สถานการณดานความผันผวนดานสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาค/ประเทศ ทําใหเกิดความเสี่ยงตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ/ปาชายเลนของประเทศ
2. ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติ หรือแมกระทั่งปญหา
การกัดเซาะชายฝง ยอมสงผลเชื่อมโยงตอภาระของ
หนวยงานในการตองใชความพยายามในการแกไข/
ปองกัน/รับมือกับปญหาที่อาจเกิดขึ้น
3. ความขัดแยงในการใชทรัพยากรปาชายเลน/ชายฝง
เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ สงผลกระทบตอความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และยากตอการบริหาร
จัดการพืน้ ที่ และสงผลกระทบตอการสูญเสียความ
มั่นคงทางอาหาร

ตารางที่ 4:1 (ตอ)
จุดออน (Weaknesses) (:)
3. รูปแบบของการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
โครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน มีความ
หลากหลายในแนวทางการปฎิบัติงาน เนือ่ งจาก
สภาพปญหาในแตละพืน้ ที่แตกตางกัน รวมทั้งความ
แตกตางทางแนวคิดในการทํางานรวมกับชุมชน
4. ปญหา/ขอจํากัดทีเ่ กิดจากการขาดความรวมมือ
ของชุมชนทองถิน่ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
และอาจเกิดจากการขาดแรงจูงใจที่ทาํ ใหเกิดการมี
สวนรวมอยางอยางแทจริง
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ภัยคุกคาม (Threat: T) (:)
4. การเปลี่ยนแปลงวิถกี ารดําเนินชีวิตของประชาชน
และชุมชนทองถิน่ เนื่องจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคม อันเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน
(Globalization) ทําใหสูญเสียคุณคาทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน
5. การประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวในเขตพื้นที่ปา
ชายเลนและชายฝง อาจมีผลตอรบกวนระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ หรือการสูญเสียคุณคาของทรัพยากรชีวภาพ
ที่หายากและมีคุณคาตอการบงชี้ความสําคัญของระบบ
นิเวศปาชายเลนในพื้นที่เฉพาะได ซึง่ หมายรวมถึง การ
ใชประโยชนจนเกินขีดความสามารถในการรองรับได
ของพื้นที่ (Over Carrying Capacity) และจะเกิดผล
โดยรวมตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
6. นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อดําเนินงานในการ
ปองกันการบุกรุกทําลายปาชายเลนและทรัพยากร
ชายฝง ของประเทศ ยังไมมคี วามเขมแข็ง เชน ขาด
กฎหมายที่รองรับการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ความไมมปี ระสิทธิภาพของกฎหมายที่
มีอยู หรือการบูรณาการรวมของหนวยงานปฎิบัติ ทําให
เกิดการเขาถึงอยางเสรี (Open Access) ในการใช
ทรัพยากรปาชายเลน/ทรัพยากรชายฝงโดยขาดการอนุ
รักษวิธี และไมมีมาตรการในการบริหารจัดการเชิงรุก

©Kittichai Rattana

4.3 สรุปบทเรียนของการดําเนินโครงการ MFF ในระยะที่ 1 (พ.ศ.2550:4552)
ผลจากการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนของการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 1 พบวา
ภาคีรวมพัฒนาตางๆ ทั้งในสวนของการบริหารจัดการโครงการ MFF สวนของคณะกรรมการ NCB การ
กํากับและประสานกลไกความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรู และคณะทํางานในการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ภาคีเครือขายขอรับการสนับสนุนนั้น มีบทสรุปผลของโครงการไดดังนี้ (ตารางที่ 4:2)
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ตารางที่ 4:2 สรุปบทเรียนของการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 1 (พ.ศ.2550:4552)
มิติของการดําเนินงานโครงการ
ภาพรวมของบทเรียนทีไ่ ดรับ
MFF
1. มิติดานความพึงพอใจของผูรับ
1.1 โครงการ MFF สามารถตอบสนองตอสถานการณของ
ทุนและเครือขายในพื้นทีเ่ ปาหมาย ปญหาในระดับพื้นที่ไดเปนอยางดี
ของโครงการ
1.2 ผูรับทุนมีโอกาสเขาถึงงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อการสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเจตนารมณของ
โครงการได
1.3 การดําเนินโครงการสอดคลองกับความคาดหวังของ
ชุมชนทองถิ่น/เครือขายในทองถิ่น
1.4 การดําเนินงานของโครงการ ยังไมสามารถกระจายพื้นที่
สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการใหกบั เครือขายชุมชนได
อยางทั่วถึง
1.5 การสนับสนุนทุนของโครงการขนาดใหญ ยังมีขอจํากัด
เรื่องการเขียนโครงการที่สอดคลองกับการพิจารณาทุนของ
NBC และRSC ทําใหบางโครงการยังไมสามารถเขาถึงทุน
เพื่อการดําเนินโครงการ
2. มิติดานการบริหารจัดการ
2.1 ทาง IUCN, UNDP มีความพรอมในการสนับสนุนการ
แผนงาน/โครงการ MFF ของฝายผู บริหารงานโครงการใหบรรลุตามเปาหมายของโครงการ
บริหารงาน
2.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลกับโครงการที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ
อยางตอเนื่อง
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ตารางที่ 4:2 (ตอ)
มิติของการดําเนินงานโครงการ
MFF
2. มิติดานการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ MFF ของฝายผู
บริหารงาน (ตอ)

3. มิติดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการปาชาย
เลนและระบบนิเวศชายฝง

ภาพรวมของบทเรียนทีไ่ ดรับ
2.3 ขาดการจัดลําดับความสําคัญของพืน้ ที่เปาหมายในการ
ดําเนินงานงานโครงการ รวมทั้งการพิจารณาใหทนุ สนับสนัน
การดําเนินงานของภาคีเครือขาย ซึง่ ควรพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญ โดยคํานึงถึง (1) ความวิกฤติของปญหา (2)
ความพรอมของชุมชนเปาหมาย (3) แผนปฎิบัติงานของ
องคกรที่ขอรับการสนับสนุนทุนดําเนินโครงการ (4) ความ
ยาก:งายของแผนปฎิบัติการ (5) กลไกดานการมีสว นรวมของ
การดําเนินงาน (6) ระบบการประกันความเสี่ยงของโครงการ
ที่จะปฎิบัติการ
2.4 แผนการบริหารงานของโครงการ ยังไมสามารถบูรณาการ
ใหกลมกลืนกับแผนยุทธศาสตร/นโยบายของหนวยงาน
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขอจํากัดดาน
วัตถุประสงคของโครงการ MFF ที่ใหความสําคัญในดานการ
สงเสริมการเรียนรูและความเขมแข็งของชุมชน ขณะที่บทบาท
ของภาครัฐ ตองดําเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และการ
ปฎิบัติ รวมทัง้ การกํากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานที่
สอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาลและขอบขายของ
ภารกิจหนาที่เปนสําคัญ
3.1 โครงการไดสงเสริมการจัดการความรูใหกับภาคีเครือขาย
รวมทัง้ ผูรับทุน เชน การอบรมพัฒนาศักยภาพในการเขียน
โครงการที่สอดคลองกับเงื่อนไขการรับทุน
3.2 โครงการขนาดใหญที่ไดรับงบประมาณดําเนินการ
สามารถสรางกลไกของการบูรณาการความรวมมือในระดับ
พื้นที่เพื่อการจัดการปาชายเลนอยางยัง่ ยืน
3.3 เกิดฐานขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
ปาชายเลนในระดับพื้นที่
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ตารางที่ 4:2 (ตอ)
มิติของการดําเนินงานโครงการ
MFF
3. มิติดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการปาชาย
เลนและระบบนิเวศชายฝง (ตอ)

4. มิติดานการบริหารจัดการดาน
งบประมาณ

ภาพรวมของบทเรียนทีไ่ ดรับ
3.4 สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการปาชายเลน/ระบบนิเวศ
ชายฝง แบบรวมมือกัน (Co-management) อีกทั้งตองบูรณา
การ/เชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.5 ในบางชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการ (ชุมชนเปาหมาย) ขาด
ความตอเนื่องในการสนับสนุน/ผลักดันใหเกิดกลไกการบริหาร
จัดการปาชายเลน/ระบบนิเวศชายฝงแบบองครวม หรือการ
เชื่อมโยงการจัดการ/ใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนเพื่อ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน ทั้งในระดับครัวเรือน/กลุม/ชุมชน
4.1 โครงการ MFF มีแผนการดานงบประมาณที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับรายละเอียดโครงการ
4.2 มีกลไกการตรวจสอบการใชงบประมาณตามโครงการที่
เปนไปตามมาตรฐานและมีความโปรงใส
4.3 มีกลไกการจัดสรรงบประมาณใหกับผูร ับทุน (โครงการ
ขนาดเล็ก) ทีม่ ีการพิจารณาโดยคณะทํางานรวม/มีความ
นาเชื่อถือและเกิดการยอมรับ
4.4 งบประมาณในการสนุบสนุนโครงการ ทั้งโครงการขนาด
เล็ก/ใหญ ยังมีขอจํากัดดานระยะเวลาของการดําเนินงาน
ทั้งนี้ โดยขอเท็จจริงแลวในหลายโครงการควรใหการสนับสนุน
งบประมาณอยางตอเนื่อง เนื่องจากผลของการดําเนิน
โครงการเกิดผลกระทบ (Impact) ตอการจัดการระบบนิเวศ
ปาชายเลน/ชายฝงทะเลในวงกวางและมีผลตอการขยายผล
โครงการในอนาคต
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4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกของการดําเนินโครงการ MFF ในระยะที่ 2 (พ.ศ.
2553:4556)
จากผลของการวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการในระยะที่ 1 ที่จะเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรในระยะที่ 2 พบวามี ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโครงการเห็นควรใหมี
การกําหนดกรอบทิศทางในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหกับภาคีเครือขายที่สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในการปฎิบัติงานโครงการ โดยมีขอเสนอแนะในการพัฒนากลไกการดําเนินงาน
โครงการดังนี้
4.4.1 ดานการบริหารจัดการโครงการ/และกลุมผูรบั ทุน
1) ใหความสําคัญกับการสนับสนุนโครงการที่อยูบนพื้นฐานของเนื้องานเปนสําคัญ โดย
สามารถปรับขยายเวลาของการปฎิบัติงานใหสอดคลองกับความเปนจริง
2) ควรสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษา/วิจัย หรือการใชปญ
 หาในพืน้ ที่เปน
ประเด็นสําหรับการวิจยั เชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)
3) ควรมีการสือ่ สารขอมูลเกีย่ วกับการสนับสนุนโครงการใหกับภาคีเครือขายอยางทัว่ ถึง
4) ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการใหกบั ผูที่
จะขอรับทุน
5) ควรใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือขายที่สนใจในการพัฒนาโครงการขนาด
ใหญ โดยตองเนนการสรางนวัตกรรมที่เกิดประโยชน/ผลกระทบตอการจัดการปาชายเลนอยางยัง่ ยืน
6) ควรพัฒนาระบบการเขียนเสนอโครงการใหสื่อสารและงายตอกลุมผูสนใจ หรืออาจให
คําปรึกษาผานผูเชี่ยวชาญในการจัดทําโครงการ
4.4.2 ดานการพัฒนากลไกการขับเคลือ่ นโครงการสูการปฎิบัติ
1) ควรมีการจัดทําคูมือสําหรับการนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปปฎิบัติระดับพื้นทีท่ ี่
สอดคลองกับเจตรมณของโครงการ MFF
2) ควรสนับสนุนการขยายผลความรูใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่แทจริง โดยใชกระบวนการ
เรียนรูทางสังคม หรือสื่อเพื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบททางสังคมและความตองการของพื้นที่
3) ควรพั ฒ นาระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลแบบมี ส ว นร ว มและใช ก ระบวนการเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสรุปบทเรียน
4) พัฒนาสมรรถนะ/บทบาทของคณะกรรมการประสานงานระดับชาติ (NCB) และ
คณะทํางานชุดตางๆ ในการบูรณาการความรวมมือในการประสานงานเชิงนโยบายและการปฎิบัติใน
การนําโครงการที่ไดรับงบประมาณจากโครงการ MFF ไปปฎิบัติในระดับพื้นที่ เชน หนวยงานในสังกัด
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ปฎิบัติภารกิจในระดับพื้นที่
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บทที่ 5 แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการโครงการ
ปาชายเลนเพื่ออนาคตในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556)
5.1 ปณิธาน

ป

ระเทศไทย ตองดําเนินความพยายามอยางแข็งขันในการบูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวน เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน
และระบบนิ เ วศชายฝ ง ที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง ทางด า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล เปน
ธรรมและยั่งยืน

5.2 วิสัยทัศน
ประเทศไทยมีธรรมาภิบาลการจัดการนิเวศชายฝงเพื่อความยั่งยืนมั่นคงของชุมชนและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

5.3 พันธกิจ
เสริมสรางความเข็มแข็งของทุกภาคสวนและเปนกลไกประสานขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดปฎิบัติและการเรียนสูการพัฒนานโยบายและธรรมาภิบาลการจัดการระบบนิเวศชายฝงอยาง
ยั่งยืน

5.4 เปาประสงค
1) เพื่อใหเกิดการดําเนินงานในดานการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝงใหเกิดความสมดุลและเอื้อตอการคุมครองระบบนิเวศทางชายฝง และมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecological Approach)
2) เพื่อบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายในระดับตางๆ เพื่อปกปอง คุมครองทรัพยากร
ปาชายเลน รวมทั้งการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝงเพื่อสราง
ความมั่นคงของชีวิตและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น
3) เปนการเตรียมความพรอมและศักยภาพของชุมชนเพื่อปรับตัวกับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติที่อาจกระทบตอวิถีการดํา รงชีวิตของชุม ชนทองถิ่น
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รวมทั้งลดความสู ญเสียทั้ง ชีวิตและทรัพ ยสิน รวมทั้งทรัพยากรชายฝ งจากภัยธรรมชาติที่จะเกิ ดขึ้ น
ภายใตการจัดการบนพื้นฐานของปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งตนเองได
4) สงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนและภาคีเครือขายทุกระดับ รวมทั้งกลุมผูหญิง เยาวชน และ
ผูเสียโอกาสในสังคม ในการเขาถึงสิทธิ/บทบาทและโอกาสแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบททาง
สังคมและมีการบริหารจัดการที่ดี เปนธรรม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

5.5 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร
5.5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
1) พื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับการปลูกฟนฟูภายใตการสนับสนุนของโครงการ
2) ความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง (ชนิดพันธุ/ระบบ
นิเวศ)
3) ดัชนีบงชี้คุณภาพภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ
ชายฝง
4) จํานวนภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมกับแผนงานของโครงการ
5) จํานวนชุมชนทองถิ่นที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนผล
มาจากการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝง
อยางยั่งยืน
5.5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
1) กลไกการบริหารจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงแบบบูรณาการในระดับ
นโยบายที่เชื่อมโยงถึงการจัดการเชิงพื้นที่ (Area Approach)
2) ความรวมมือของภาคีความรวมมือของภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคประชาสังคมในการมีสวนรวมกับโครงการ และเกิดความยั่งยืนของ
การจัดการในระยะยาว รวมตลอดจนการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรทองถิ่น
3) เกิ ด ช อ งทางการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารและองค ค วามรู ด า นการศึ ก ษาวิ จั ย การ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีเครือขาย เพื่อ
การจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน
4) เกิดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงแบบ
บูรณาการและมีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับและชวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในการเขาถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม
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5.6 แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 2556)
แผนยุทธศาสตรของโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคตและแผนปฎิบัติการสําหรับเปนแนวทางใน
การดําเนินงานในระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) นั้น ควรเปนแผนยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับ
เงื่อนไขและความเปนมาของโครงการ MFF รวมตลอดจนสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณใน
ระดับประเทศและระดับทองถิ่น โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมกระบวนการเขาถึงความรูเพื่อเพิ่มคุณคาของปาชาย
เลนและระบบนิเวศชายฝง
เปาประสงคหลัก: เปนการมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการความรู
(Knowledge Management) ในดานการอนุรักษ ฟนฟู และการจัดการปาชายเลน รวมทั้งการใช
ประโยชนจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพใหเขาถึงกลุมเปาหมายทั้งในระดับประชาชนทั่วไป
นักวิชาการ นักพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งกลุมผูหญิง เยาวชน เครือขายภาคประชาสังคม และกลุมผูเสีย
โอกาสทางสังคม ใหมีความตระหนักรูและจิตสํานึกในการปกปองคุมครองระบบนิเวศปาชายเลน รวม
ตลอดจนสงเสริมการนํามาตรการและแรงจูงใจดานเศรษฐศาสตรมาใชในการสนับสนุนการเพิ่มคุณคา
ของปาชายเลนที่เอื้อตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นหรือกลุมผูใชทรัพยากรโดยตรง
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 1.1 การพัฒนานโยบายแหงชาติดานปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง
แบบบูรณาการ และคํานึงถึงแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่ (Area based Management) โดยการผลักดัน
ใหมีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานในระดับตางๆ เพื่อรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร/นโยบาย
ดานการปาชายเลนของประเทศที่มีความครอบคลุมทั้งในมิติการสงวน/คุมครอง การอนุรักษ/ฟนฟู การ
ใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ/สังคม รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการที่ดี และสามารถนํา
นโยบายไปแปลงสูแผนยุทธศาสตรระดับทองถิ่นได
แผนปฎิบัติการที่ 1.2 การเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวม รวมทั้งการใช
ประโยชนจากงานวิจัยเพื่อการแกไขปญหา โดยสงเสริมการวิจัยแบบสหวิทยาการ และมีการผสมผสาน
งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต และงานวิจัยเชิงพัฒนา/สรางนวัตกรรมเพื่อการจัดการปาชายเลน
และตองสงเสริมการนํางานวิจัยไปใชงานหรือการนํารองในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ใหมีการบูรณาการความรูทั้ง
ทางดานวิทยาศาสตรและความรูดานสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แผนปฎิบัติการที่ 1.3 สงเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการจัดการปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝง โดยใหความสําคัญกับการใชงานเวทีสาธารณะเพื่อสงเสริมความรู และการสรางภาคี
เครือขายในการเขาถึงความรูอยางมีคุณภาพ
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แผนปฎิบัติการที่ 1.4 สรางพื้นที่เรียนรูเพื่อสงเสริมการนําความรูไปตอยอดหรือขยายผล
โดยการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางพื้นที่เรียนรูเพื่อการปฎิบัติจริงและสามารถถายทอด
ความรู/ทักษะประสบการณที่เกิดขึ้นใหกับผูสนใจไดนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริทบของแตละพื้นที่
แผนปฎิ บั ติ ก ารที่ 1.5 ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน เชน การจายคาตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยาง
เปนรูปธรรม (Payment for Ecosystem Service: PES) รวมถึงศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน
ชุม ชนเพื่ อการจั ด การปา ชายเลนอยา งยั่ ง ยืน เพื่ อใหชุ ม ชนมีก ารเขา ถึง แหล ง ทุน สํ า หรั บ การดํา เนิ น
กิจกรรมในการจัดการปาชายเลนโดยชุมชนเอง และเปนการสรางศักยภาพของปาชายเลนในการตอยอด
จนการสรางแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมเพื่อการอนุรักษปาชายเลน
แผนปฎิบัติการที่ 1.6 การจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ใหเขาถึงประชาชน ชุมชน
ทองถิ่น และองคกรภาคประชาสังคมอยางกวางขวาง โดยเนนการพัฒนาสื่อที่สามารถถายทอดให
กลุมเปาหมายที่แตกตางกันมีความสนใจและสามารถความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเขาถึงสื่อ
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู (Learning Process) อันเปนการเสริมคุณคาของการถายทอดองคความรู
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อการอนุรักษ
ฟนฟูและเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางสมดุล เปนธรรมและ
ยั่งยืน ภายใตหลักการการจัดการจากภูเขาสูทะเล (Reef to Ridge approach) และ
การจัดการทรัพยากรโดยใชฐานระบบนิเวศ
เปาประสงคหลัก: ใหความสําคัญกับการบูรณาการกลไกการสรางความเขมแข็งและการมีสวน
รวมขององคกรชุมชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการระบบชายฝงและปาชายเลนในระดับ
ทองถิ่น ที่ผสมผสานทั้งองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางกลมกลืน รวมทั้งยกระดับความรวมมือสู
การเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็ง สมาชิกในชุมชนมีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมอยางแข็งขัน มีกฎระเบียบ
ของชุมชนในการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน อีกทั้งมีกลไก
การปรึกษาหารือระหวางชุมชนตนน้ําและปลายน้ําในดานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งชวยลด
ปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรในชุมชน รวมตลอดจนตองมีการยกระดับกลุมองคกรชุมชน และ
กลุมอาชีพตางๆ ในการเขาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีภาพที่สอดคลองกับศักยภาพทรัพยากรและ
ทุนทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและเขาถึงการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน ประกอบดวย 2 กลยุทธหลักคือ
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กลยุทธที่ 2.1 การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อการจัดการปาชายเลนและ
ระบบนิเวศชายฝงแบบมีสวนรวม
เปาประสงคระดับกลยุทธ: ใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการจัดการปาชาย
เลนและระบบนิเวศชายฝงของชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนการจัดการ
ความรูและการนําความรูไปใชในการปฎิบัติจริง เพื่อใหเกิดชุมชนแหงการปฎิบัติ เพื่อเปนตนแบบในการ
ขยายผลการปฎิบัติสูพื้นที่อื่น ตอไป รวมทั้งตองมีความพยายามอยางจริงจังในการผลักดันใหภาคีใน
ทองถิ่นมีบทบาทในการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศ
ชายฝง โดยตองสนับสนุนความรวมมือในการนําแผนไปสูการปฎิบัติอยางเปนรูปธรรม และใหมีการ
พัฒนาความรู ทักษะ ประสบการณของผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน (Change Agent) เพื่อพัฒนางาน
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.1 อบรมและเพิ่มศักยภาพองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มุงเนนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน
โดยเฉพาะผูนําชุมชน/ผูนําทองถิ่น ตองมีพื้นฐานทางความรู/ความเขาใจในการจัดการปาชายเลนและ
ระบบนิเวศชายฝง เพื่ อให สามารถถายทอดองคความรูและมีสวนสําคัญในการผลั กดั นให เกิดแผน
ยุทธศาสตรในทองถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.2 สรางเครือขายอาสาสมัครเพื่อการจัดการปาชายเลนโดยฐาน
ชุมชน เปนการขยายผลเครือขายชุมชนในรูปแบบของราษฎรจิตอาสาในการดําเนินงานดานการจัดการ/
อนุรักษปาชายเลน พรอมทั้งเปนกลุมเครือขายในทองถิ่น และผลักดันใหมีการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับชุมชนที่มีการริเริ่มกิจกรรมดานการอนุรักษ
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.3 พัฒนาชุมชนแหงการปฏิบัติจริง (CoP’s) เพื่อเปนตนแบบขยาย
ผลสูชุมชนอื่นๆ เปนการสงเสริมศักยภาพผูนําชุมชน สมาชิกในชุมชน กลุมสตรี กลุมเยาวชน ศาสน
สถาน สถานที่ราชการในทองถิ่น เพื่อใหมีการสวนรวมในการจัดทําแผนปฎิบัติการชุมชนเพื่อการจัดการ
ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง พรอมทั้งพัฒนาความรวมมือใหเกิดเปนแผนประจําป จนสงผลดีตอ
ระบบนิเวศในทองถิ่น และสามารถใชเปนพื้นที่ตนแบบสําหรับการถายทอดองคความรูใหกับผูสนใจได
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.4 ผลักดันองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหรือนําแผนยุทธศาสตร
ทองถิ่นเพื่อการจัดการปาชายเลน/ระบบนิเวศชายฝงไปใชอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนการใหเกิดการ
วิเคราะหปญหา สํารวจความตองการ ประเมินศักยภาพชุมชน รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนาที่สอดคลอง
กับความสามารถของทองถิ่นในการบริหารจัดการแบบพึ่งตนเอง ทั้งนี้ ตองอยูบนพื้นฐานของการมีสวน
รวมของสมาชิกในชุมชน
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แผนปฎิบัติการที่ 2.1.5 ผลักดันใหมีการจัดทําแผนความรวมมือดานการจัดการปาชาย
เลนระดับชุมชน (แผนชุมชนพึ่งตนเอง) โดยมุงทําความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐและทองถิ่นในการ
จัดทําแผนปฎิบัติการชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่อยูบนขีดความสามารถของชุมชนเอง
แผนปฎิบัติการที่ 2.1.6 การสรางวิทยากรกระบวนการชุมชนเพื่อการอนุรักษปาชายเลน
และระบบนิ เ วศชายฝ ง เป น การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพของชุ ม ชนที่ มี ค วามสนใจในการเป น วิ ท ยากร
กระบวนการในงานพัฒนาทองถิ่นดานการอนุรักษ โดยมุงพัฒนาศักยภาพในการดานการจัดการความรู
การใชเครื่องมือเพื่อการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน การไกลเกลี่ยขอพิพาทระดับชุมชน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ การวิจัยทองถิ่น เปนตน
กลยุทธที่ 2.2 การอนุรกั ษฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคระดับกลยุทธ: มุงเนนการดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปนการสงวน
คุมครอง อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรในปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงแบบบูรณาการ
หรือใชแบบเอนกประสงค (Multiple:use) โดยคํานึงถึงการอนุรักษวิธี ครอบคลุมทั้งการใชอยางยั่งยืน
การเก็บกัก การฟนฟู การพัฒนา การสงวน การปองกันและการแบงเขตการใชประโยชนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และตองยกระดับความรวมมือของภาคีเครือขายในทองถิ่นเพื่อการ
ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงระบบนิ เ วศชายฝ ง โดยฐานชุ ม ชน (Community:based
Ecosystem
Monitoring) และตองสงเสริมบทบาทของสตรีและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น และมุงเนนการผลิตและการบริการที่ใชพลังงานต่ํา เพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก อัน
เปนการสงเสริมความรับผผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.1 การคุมครองระบบนิเวศชายฝงแบบบูรณาการ เปนการคุมครอง
แหลง ทรั พ ยากร/ระบบนิ เ วศที่ มี คุ ณค า /หายาก/ใกล สูญ พัน ธุ โดยการใชม าตรการทั้ ง ทางกฎหมาย
ระเบียบ การประกาศเขตพื้นที่ หรือการเฝาระวังโดยชุมชน เพื่อใหเปนแหลงระบบนิเวศที่สําคัญและ
คุมครองความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.2 การฟนฟูระบบนิเวศชายฝงอยางมีสวนรวม เปนการดําเนิน
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศชายฝง ทั้งโดยการปลูกปาชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม การ
อนุรักษแหลงระบบนิเวศและ/หรือทรัพยากรชายฝงที่สําคัญ การวางปะการังเทียม และใหมีการบริหาร
จัดการที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.3 การติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศปาชายเลนโดยชุมชน
อยา งมีสว นรว ม เปน การจั ดทํา ดั ชนี ชี้ วัด ความยั่ง ยื นของระบบนิ เ วศในทอ งถิ่น พรอมทั้ ง ใหชุม ชนมี
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บทบาทในการสํารวจ/วิเคราะห/ประเมินสถานภาพของทรัพยากร อันเปนการบงชี้คุณคาและสถานภาพ
ของระบบนิเวศในทองถิ่นโดยใหชุมชนมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
แผนปฎิบัติการที่ 2.2.4 การสงเสริมบทบาทผูหญิง เยาวชน และผูเสียโอกาสทางสังคม
รวมทั้งและองคกรชุมชนในการเขาถึงการอนุรักษและใชประโยชนจากปาชายเลนอยางยั่งยืน โดยใชกล
ยุทธในการจัดตั้งกลุมสตรี/เยาวชนในการอนุรักษปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง รวมตลอดจนการ
จัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ ที่สอดคลองกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ทั้งนี้ ใหดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายผูหญิง/เยาวชนและผูเสียโอกาสในสังคมไปพรอมๆ กัน
แผนปฎิ บั ติ ก ารที่ 2.2.5 ส ง เสริ ม ความสามารถของชุ ม ชน องค ก รชุ ม ชน และองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรเพื่อระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคารบอนต่ํา
โดยการเสริมสรางและพัฒนาทักษะความชํานาญของชุมชนทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครัวเรือน/กลุม
ผูสนใจและชุมชนเพื่อใหมีความรูความทักษะในการผลิตทั้งดานการเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวมทั้งการบริการดานการทองเที่ยวทางทะเลและชายฝงที่ไมรบกวนระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การใชพลังงานต่ําเพื่อลดภาวะโลกรอน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคหลัก: เพื่อมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง ตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรม และอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพขององคกรการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุงพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง
ที่ ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น รวมตลอดจนให
ความสําคัญกับการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาระเบียบ กฎหมาย รวมถึง กลไกการบริหารจัดการที่ดี และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมความเขมแข็ง
ของกลไกการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีรวมพัฒนาตางๆ ที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน:
แผนปฎิบัติการที่ 3.1 การจัดการทําฐานขอมูลปาชายเลนความหลากหลายทางชีวภาพ
และองคกรชุมชน โดยมุงเนนการรวบรวม วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจไดของหนวยงานตางๆ รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยที่ผานมา เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนและตัดสินใจไดอยางถูกตองและ
สอดคลองกับสถานการณ
แผนปฎิบัติการที่ 3.2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองคกรการบริหารจัดการปา
ชายเลน โดยใชแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคกร ทั้งนี้ตองใหความสําคัญกับ
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การสงเสริมและแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและระหวางประเทศ ภายใตความรวมมือ
ดานการจัดการปาชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนปฎิบัติการที่ 3.3 พัฒนากลไกการบูรณาการแผนปฎิบัติการการจัดการปาชายเลน
อยางยั่งยืน โดยใชความรวมมือของหนวยงาน/องคกรรับผิดชอบและองคกรสนับสนุนทั้งภาครัฐ ทั้ง
ส ว นกลางและระดั บ ภู มิ ภ าค (จั ง หวั ด ) ภาคองค ก รเอกชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวมทั้ ง
สถาบันการศึกษา ในการสื่อสารแผนปฎิบัติการใหเกิดความเขาใจรวมกัน และพรอมในการผลักดันแผน
สูการปฎิบัติในระดับพื้นที่
แผนปฎิบัติการที่ 3.4 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน
ลักษณะที่สะทอนถึงผลผลิต (Output) ผลได (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
แผนปฎิบัติการที่ 3.5 การพัฒนาเครื่องมือและกลไลการบริหารจัดการระบบนิเวศปาชาย
เลนอย า งยั่ ง ยื น เช น
การนํ า เครื่ อ งมื อ การประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร (Strategic
Environmental Assessment: SEA) มาใชในการวางแผนระดับพื้นที่ โดยมุงใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย แผนงาน และโครงการ หรือการนําเครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessmen: EIA) มาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนา

5.7 โครงการที่สําคัญ (Flagship Projects) เพื่อรองรับยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
โครงการ MFF ในระยะที่ 2
โครงการที่สําคัญ (Flagship
Projects) เปนการกําหนดสาระสํ าคัญของกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามความมุงหมายของการดําเนินยุทธศาสตรการดําเนินงานของโครงการ MFF ใน
ระยะที่ 2 ซึ่งถือเปนพันธกิจที่มีความสําคัญตอความสําเร็จและ/หรือความยั่งยืนของโครงการ โดย
โครงการที่สําคัญนั้น ตองถูกกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปจจัยแวดลอมอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อเปน
หลักประกันวาการดําเนินโครงการจะบรรลุความสําเร็จอยางแทจริง อีกทั้งความสําเร็จที่เกิดขึ้นเหลานั้น
ตองอาศัยความรวมมือในการสนับสนุน/ปฎิบัติการที่ตอเนื่องและระบุสิ่งที่ตองดําเนินการอยางชัดเจน
ภายใตตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สามารถบงชี้ไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีรายละเอียดของโครงการที่
สําคัญดังนี้
5.7.1 การกําหนดหลักเกณฑในการริเริ่มโครงการที่สําคัญ
การนําแผนยุทธศาสตรไปปฎิบัติ เปนกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่เกิดขึ้นหลังจากไดมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการเพื่อการดําเนินงานของโครงการ MFF ในระยะที่ 2 โดยทั่วไป
แลว การนําแผนไปปฎิบัติในระดับพื้นที่เปาหมาย (Target Area) นั้น เกี่ยวของกับกลไกการบริหาร
จัดการหลายประการ ทั้งดานความสามารถ/บทบาทภารกิจขององคกรรับผิดชอบ สมรรถนะของบุคลากร
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แผนการดํ า เนิ น งาน ห ว งเวลาของการนํ า แผนไปปฎิ บั ติ รวมทั้ ง เงื่ อ นไขด า นงบประมาณและพื้ น ที่
เปาหมายในการปฎิบัติงาน
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรของโครงการ MFF ใหความสําคัญกับการสรางความรวมมือของ
ภาคีรวมพัฒนาในการสนับสนุนการดําเนินงานมาโดยตลอด รวมทั้งมุงเนนบทบาทของชุมชนทองถิ่น
และภาคีรวมพัฒนาระดับพื้นที่ในการมีสวนรวมกับการดําเนินงานของโครงการ ดังนั้น แนวทางในการนํา
แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฎิ บั ติ ก ารไปปฎิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งประเมิ น
สถานการณของปญหาในระดับพื้นที่ รวมทั้งประเมินความสนใจของฝายบริหาร/นโยบายของรัฐในการ
ใหความสําคัญตอแนวทางการแกไขปญหามากนอยเพียงใด ซึ่งมีปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจ
มากมาย
อยางไรก็ตาม เนื่องจากแผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการที่จัดทําขึ้นนี้ เปนกรอบแผนหลัก
สําหรับการใหภาคีรวมพัฒนาตางๆ ไดใชประโยชนในการจัดทํา หรือริเริ่มโครงการที่อยูในความสนใจ
ของตนเอง ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑสําหรับการสนับสนุนโครงการที่สําคัญเพื่อ
รองรับยุทธศาสตรในระยะที่ 2 โดยสามารถริเริ่มโครงการที่เขาขายหลักเกณฑและเงื่อนไขในดานใดดาน
หนึ่งที่มีความเดนชัด หรือผสมผสานหลักเกณฑตางๆ ดังนี้
1) เปนโครงการที่ตอบสนองตอประเด็นปญหาในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกันเชิงระบบ
นิเวศ
2) เปนโครงการที่สามารถบูรณาการความรวมมือของหนวยงานในระดับพื้นที่
3) เปนโครงการที่ตองใชองคความรูในการดําเนินงานแบบสหวิทยาการ และผสมผสานองค
ความรูดานวิทยาศาสตรและองคความรูดานสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4) เปนโครงการที่อยูบนพื้นฐานของความตองการ และความสอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาของภาครัฐในการจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง
5) เปนโครงการที่สงผลกระทบตอการสรางความยั่งยืนของระบบนิเวศชายฝงในระยะยาว
6) เปนโครงการที่ระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเดนชัด โดยเฉพาะกลุมผูใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่น รวมทั้งพิจารณาถึงประเด็นของการดําเนินงานที่เกี่ยวของการคุมครองระบบ
นิเ วศชายฝ ง หรื อทรั พ ยากรชี ว ภาพที่ มี ค วามสํา คัญ สูง รวมทั้ง พิจ ารณาจากพื้ น ที่ที่ มีค วามอ อนไหว
ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
5.7.2 โครงการที่สําคัญ (Flagship Projects) เพื่อรองรับยุทธศาสตร
การกําหนดโครงการที่สําคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตรการดําเนินงานของโครงการ MFF ใน
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) ไดแบงกลุมของโครงการที่สําคัญออกเปน 2 กลุมหลักคือ
1) กลุมโครงการที่ทางโครงการ MFF ตองสนับสนุนในระยะเรงดวนและมี
ความสําคัญสูง
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เนื่องจากเปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนที่ทางโครงการ MFF ตองใหความสําคัญ
และใหการสนับสนุนโครงการโดยเรงดวน เพื่อเปนการปองกัน แกไข หรือพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิ เ วศชายฝ ง อีก ทั้ ง เป น โครงการที่ มีความสอดคลอ งกับ เจตนารมณ ข องแผนยุ ท ธศาสตรก าร
ดําเนินงานของโครงการ MFF ที่เนนการสงเสริมการเขาถึงความรูและคุณคาของปาชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝงใหกับชุมชนทองถิ่น เพื่อเปนการปองกัน/บรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งประกอบดวยโครงการที่สําคัญดังนี้
1.1) โครงการเสริมสรางขีดความสามารถชุมชนชายฝงเพื่อปรับตัวกับความเสี่ยงดานเส
ภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ (การสรางกลไกการปรับตัวของชุมชน/การสรางความมั่นคงทางอาหาร)
1.2) โครงการบูรณาการความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศปากแมน้ําและ
ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีคุณคา (การคุมครองระบบนิเวศเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ)
1.3) โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดสถานภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของในพื้นที่
ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง (การจัดทําดัชนีชี้วัดอยางงายโดยชุมชนมีสวนรวม)
1.4) โครงการสงเสริมศักยภาพองคกรชุมชนและภาคีเครือขายในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรทองถิ่นเพื่อการจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงแบบมีสวนรวม (การพัฒนากลไก
ดานแผนยุทธศาสตรในระดับทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
1.5) โครงการสงเสริมการวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปาชาย
เลนและระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน (การวิจัยโดยใชปญหาในชุมชนเปนประเด็นวิจัย)
1.6) โครงการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูดานปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงสําหรับ
สถานศึกษาในทองถิ่น (หลักสูตรทองถิ่น)
1.7) โครงการการจัดการทรัพยากรโดยอาศัยหลักการจากภูเขาสูทะเล (Reef to Ridge)
2) กลุมโครงการที่ทางโครงการ MFF ตองสนับสนุนในระยะยาว/ตอเนื่อง
เนื่องจากเปนโครงการที่มีความเหมาะสมสําหรับการสนับสนุนการดําเนินงาน แตอาจ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของหลายฝายในการดําเนินงานในระยะยาว และสามารถสรางความ
ยั่งยืนใหกับระบบนิเวศชายฝงได และโครงการที่จัดทําขึ้นนั้น อาจกําหนดหวงเวลาของการดําเนินงาน
ออกเปนระยะๆ ได เชน ระยะแรกเปนการริเริ่ม/รวบรวม/จัดทํา สวนระยะที่สอง เปนการนําไปใช/การ
วางแผน/การตัดสินใจ ซึ่งประกอบดวยโครงการที่สําคัญดังนี้
2.1) โครงการสํารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝงโดยฐานชุมชน (การ
สงเสริมบาทของชุมชนในการเขาถึงคุณคาของระบบนิเวศชายฝง)
2.2) โครงการพัฒนากลไกการเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ (การยกระดับการใชทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจดวยภูมิปญญา
ทองถิ่น)
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2.3) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนและภาคีเครือขายในไกลเกลี่ย
ขอพิพาทดานทรัพยากรชายฝงและปาชายเลน (กลไกการแกไขความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ)
2.4) โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนชุมชนแหงการปฏิบัติจริง (CoP’s) ดาน
การจัดการปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง (การสรางศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง)
2.5) โครงการสงเสริมบทบาทของผูหญิง เยาวชน และผูเสียโอกาสในสังคมเพื่อการ
เขาถึงสิทธิในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศชายฝงเพื่อความมั่นคงของวิถี
ชีวิตชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ (สงเสริมบทบาทชาย:หญิงและผูเสียโอกาสดานทรัพยากรธรรมชาติ)
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บทที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรโครงการปาชายเลน
เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 สูการปฎิบัติ
6.1 สื่อสารแผนยุทธศาสตรโครงการ MFF ระยะที่ 2 ใหไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประสานความรวมมือระดับชาติดานนิเวศปาชายเลนเพื่ออนาคต
(NCB)
ารพัฒนากลไกการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร MFF ระยะที่ 2 ไปสูการปฏิบัติใน
พื้นที่เกี่ยวของกับกลไกหลายระดับ ซึ่งตองอาศัยการบูรณาการที่มีความเชื่อมโยง
และสามารถนํา ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนการประสานแผน
ระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับนโยบายของประเทศ รวมทั้งบทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่ตองบูรณาการความรวมมือของภาคีตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติสอดคลองกับ
นโยบายของรั ฐ และความต อ งการของชุ ม ชน รวมทั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการใช / บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการอนุรักษวิทยา โดยตองนําเสนอรางแผนยุทธศาสตรให NCB พิจารณาให
ความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการแปลงนโยบายไปสูการปฎิบัติ และการจัดทําแนผงาน/
โครงการรองรับการดําเนินงานในอนาคต พรอมทั้งตองสื่อสารแผนยุทธศาสตรใหเปนที่รับรูของภาคี
เครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและการปฎิบัติการ

6.2 จัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร จําเปนที่ตองจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณเปนไปตามความจําเปนเรงดวน โดยมีกรอบแนวทางในการ
จัดลําดับความสําคัญ ดังนี้
1) เปนแผนปฎิบัติการที่ตอบสนองตอเจตนารมณของโครงการ MFF ที่มุงเนนการเสริมสราง
ความรูทั้งดานนโยบาย/แผนการตัดสินใจ รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการปา
ชายเลนอยางยั่งยืน รวมตลอดจนพิจารณาถึงปญหาที่มีความวิกฤติในระดับพื้นที่ดวย
2) เปนแผนปฎิบัติการที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานประเทศ หรือเปน
การดําเนินงานที่สอดคลองกับบทบาทภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะยุทธศาสตรการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และยุทธศาสตรการพัฒนาบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การดําเนินยุทธศาสตรดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
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สําหรับกลไกที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญของแผนปฎิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานของโครงการ MFF ในระยะที่ 2 นั้น ตองบูรณาการความรวมมือกับภาคีรวมพัฒนาตางๆ เพื่อ
วิเคราะหความจําเปนเรงดวนของการดําเนินโครงการที่จะชวยคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
จากทรัพยากรปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงมิใหเสื่อมโทรมลงไป

6.3 การจัดองคกรการบริหารงานโครงการ MFF
ภารกิจของการบริหารจัดการโครงการ MFF ประเทศไทย เปนความรวมมือของหลายภาคสวน
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งการบูรณาการความรวมมือทั้งในระดับนโยบาย ความรวมมือ
ระหวางประเทศ การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน การประสานหนวยงานในพื้นที่ ซึ่งใชกลไก
ประสานงานระดับชาติ (National Coordinating Body: NCB) และกลไกของคณะกรรมการระดับ
ภูมิภาค (Regional Steering Committee: RSC) รวมทั้งบทบาทของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง และภาคีรวมพัฒนาอื่นๆ อีกหลายหนวยงาน เชน IUCN, UNDP, WWF, TEI, GSEI, UNEP, WI,
FAO เปนตน
โดยการบริหารงานโครงการ ประกอบดวย กลุมผูบริหารงาน และกลุมหนวยงานความรวมมือ
ตางๆ ซึ่งมีกลไกการประสานการทํางานที่ใกลชิดและมีความเปนเอกภาพ เนื่องจากการดําเนินงานของ
โครงการ MFF อยูบนพื้นฐานของความรวมมือและการเริ่มแผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฎิบัติการของโครงการเปนหลัก

6.4 การประสานความรวมมือกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ควรมีลักษณะเปนแผนการบูรณาการ
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรตางๆ ได ฉะนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือ NCB ควรประสาน
แผนรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหแผนแผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF เปนกรอบ
ทิศทางในการผสมผสานความรวมมือในการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในระดับกระทรวง/จังหวัดและ
ทองถิ่น โดยเมื่อพิจารณายุทธศาสตรการดําเนินงานของโครงการ MFF ในระยะที่ 2 พบวา สอดคลองกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ เชน การสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในทองถิ่น การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนบนพื้นฐาน
ของทุนทางสังคม การสรางชุมชนสีเขียวที่เนนการผลิตและการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวม
ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวโดยฐานชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษและใชประโยชน
จากระบบปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝง

6.5 การประสานงานดานงบประมาณสนับสนุนโครงการ MFF
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แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ตองสามารถเขาถึงงบประมาณของ
โครงการ ไดโดยการยื่นขอเสนอโครงการ (Project Proposal) ผาน UNDP (สําหรับโครงการขนาดเล็ก)
เพื่อเสนอให NCB พิจารณาใหความเห็นชอบกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน สําหรับประเภทโครงการ
ขนาดใหญนั้น ผูขอรับการสนับสนุนตองเขียนขอเสนอโครงการผานทาง NCB เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอตอ RSC เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกับโครงการ ทั้งนี้การเขียนขอเสนอโครงการ ตองอยู
ในกรอบของการพิจารณาของคณะกรรมการชุดตางๆ หรือตามเงื่อนไขที่กําหนดของโครงการ MFF
นอกจากนี้ ยังสามารถนําสาระสําคัญของแผนปฎิบัติการที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรไปจัดทําขอเสนอ
โครงการที่สอดรับกับแหลงทุนที่สนับสนุน ทั้งจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการปา
ชายเลนและระบบนิเวศชายฝงไดอีกทางหนึ่ง รวมตลอดจนขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด หรืองบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ
สถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาวิจัย รวมตลอดจนแหลงเงินชวยเหลืออื่นๆ เชน มูลนิธิหรือองคกรความ
ชวยเหลือระหวางประเทศ เปนตน ทั้งนี้ ผูเสนอโครงการควรเลือกดําเนินการในพื้นที่เปาหมายที่มีความ
วิกฤติ/หรือพื้นที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอมรุนแรงเปนลําดับแรกกอน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและ
ความสนใจของภาคีความรวมมือตางๆ

6.6 การสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและกลไกการบริหารจัดการที่ดี
แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF ควรมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ อยางเปนระบบ ตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่งแผนและการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตามแผน การมีสวนรวมเปนกลไกสําคัญในการสรางการยอมรับในแนวทางปฏิบัติตางๆ ซึ่งควรยึดตาม
หลักพื้นที่:หนาที่:การมีสวนรวม (Area/Function/Participation: AFP) โดยที่หนวยงานตางๆ สามารถ
ดําเนินบทบาทภารกิจสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน นอกจากนี้ ควรเปด
โอกาสใหกลุมองคกรตางๆ ในสังคมเขามามีสวนในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะหวางแผน และ
ตัดสินใจในการดําเนินงานดานตางๆ โดยไมทําใหเกิดขอโตแยงของสังคม
สําหรับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลนั้น ตองให
ความสําคัญกับหลักการพื้นฐานคือ การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขันและเกิด
ความตอเนื่องของการเขามามีสวนรวมของภาคีรวมพัฒนาตางๆ ทั้งในระดับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
กํากับดูแลนโยบาย หนวยงานที่มีบทบาทในการนํานโยบายสูการปฎิบัติ รวมทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรชุมชนที่สนับสนุนการปฎิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดําเนินงานใดๆ ก็ตาม ตอง
ยึดหลักความโปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนตอสาธารณะโดยแทจริง นอกจากนี้ ยังจําเปนตอง
สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน/ผูประกอบการในการริเริ่มกิจกรรมที่ยืนยันถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เชน การริเริ่มกิจกรรมการปลูกปาชายเลน การ
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สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนดาน
การจัดการระบบนิเวศชายฝง รวมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประกอบอาชีพที่มีการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่น เปนตน รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมใดๆ ตองมี
ระบบ/กลไกการสื่อสารผลการดําเนินงานใหกับกลุมผูรับประโยชน/ชุมชนทองถิ่นไดรับทราบ เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแบบสองทาง อันเปนแนวทางดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี

6.7 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ MFF ถือวาเปนเครื่องมือในการประเมิน
วาการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ อยูในกรอบตามทิศทางที่ตั้งไวหรือไม เปนไปตามวัตถุประสงค
เป า หมายของการดํ า เนิ น การ หากพิ จ ารณาแล ว ว า ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ เป า หมายที่ ตั้ ง ไว ก็ มี ค วาม
จําเปนตองปรับแผนบริหารจัดการโครงการโดยทันที เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
ของโครงการ MFF ที่ตั้งไว รวมทั้งเปนกิจกรรมสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจเพื่อวางแผนระยะตอไป
นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือสรางการมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งทําใหผลการปฏิบัติงานนั้นไดรับการยอมรับจากภาคีรวม
พัฒนามากขึ้น
การติดตามและประเมินผลโครงการ MFF แบงออกเปน 3 ชวงคือ ชวงแรก คือ การติดตามและ
ประเมินผลกอนการดําเนินงาน (Before Action Review: BAR) ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของกลไก
การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการวางแผนการดําเนินงาน
สําหรับชวงที่สองนั้น เปนการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงาน (During Action Review:
DAR) ซึ่งเปนกระบวนการของผูที่มีความรู ประสบการณ ความชํานาญเฉพาะในการใหคําแนะนําตางๆ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และชวงที่สุดทาย คือการติดตามประเมินผลเมื่อการดําเนินงานแลวเสร็จ
(After Action Review: AAR) เปนการประเมินผลความสําเร็จ/บทเรียนของการดําเนินงานขั้นสุดทาย
โดยควรมุงเนนรูปแบบการประเมินโดยผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันในการประเมินผลและกําหนดเกณฑการ
ประเมิน ซึ่งถือเปนการเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานมีสวนรวมในการดําเนินงานดวย
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6.8 การทบทวนและปรับปรุง
การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการของโครงการ MFF กอใหเกิดผลดี
ทั้งตัวแผนที่ไดรับการทบทวนและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาคีตางๆ
ที่เกี่ยวของมีความเขาใจที่ตรงกันและมีสวนรวมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร/แผนปฎิบัติการ ทั้งนี้
เพื่อใหแผนที่กําหนดขึ้นนั้นตรงกับความตองการของทุกภาคสวน และบรรลุตามวัตถุประสงคหลักของ
แผนงาน/โครงการ ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผน โดยมีขอคํานึงดังนี้
1) ความเหมาะสมของจุดหมายของแผนกับสถานการณปจจุบัน โดยควรมีการปรับปรุงแผนให
เหมาะสมกับสถานการณ เชน ความตองการของสังคมที่อาจเปลี่ยนไป
2) ความเหมาะสมของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหเพียงพอตอการดําเนินงานตลอดโครงการ/
ห ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง หากงบประมาณไม เ พี ย งพอตอ การสนั บ สนุ น งาน ก็ อ าจมี ก ารระดมทุ น จาก
เครือขายองคกรตางๆ จากภายนอกเพิ่มขึ้น
3) ประสิทธิภาพการดําเนินงาน กรณีที่ผลการดําเนินงานยังไมสามารถบรรลุจุดหมายและ
เปาหมายที่กําหนดไว สามารถปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได

..
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